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Abstract 
 

All since Thomas Kuhn’s strongly influential The Structure of Scientific Revolutions the Philosophy 

of Science and – even more so – the Social Sciences have contained a greater amount of theories 

that could be described as more or less relativistic, meaning that the standards of justification or 

truth thereafter more often were said to be relative to language, culture, or biological makeup. One 

of the more elaborate ways of developing Thomas Kuhn’s theories in a more relativistic direction is 

made by the philosopher Richard Rorty. Rorty, mainly a supporter of Thomas Kuhn, is also a 

philosopher who has been seen as a main exponent of a so called Postmodern philosophy.   

    My intention in this thesis is to evaluate whether Kuhn's and Rorty's theories of science and 

knowledge could be regarded as relativism, in respects of their view of incommensurability, rational 

argumentation, and of their position vis-á-vis the more conventional picture of scientific knowledge 

and truth. Both Rorty and Kuhn agree on the idea that there is no common measure for assessing the 

different scientific theories, since science is grounded within specific theories of the period, what is 

called the thesis of incommensurability. This idea rules out certain kinds of comparison of two 

theories in different paradigms and consequently rejects some traditional views of scientific 

development, such as the view that later science builds on the knowledge contained within earlier 

theories. Even though Rorty and Kuhn also do not agree with the view that later theories are closer 

approximations to the truth than earlier theories, Kuhn differs from Rorty in the – seemingly 

contradictory stated - view that later theories generally are better than earlier ones for solving 

problems (puzzles), and that science is guided by some extra-paradigmatical criteria.  

     While neither Rorty nor Kuhn are willing to describe themselves as relativists, this seems rather 

to be right in only one respect namely that they are not to be described as ontological relativists, 

even though Kuhn sometimes has made a few undeveloped statements in direction of ontological 

relativism. While Kuhn's (above mentioned) seemingly contradictory view - where he harbors both 

incommensurability and the possibility of distinguishing the progress of science – makes the verdict 

of epistemic relativism not totally solid, it is however clear that Rorty should be considered a clear 

epistemic relativist. For Rorty neither the concept of truth, nor those of objectivity and of reality, 

can be invoked to explain or legitimate our inferential practices and our standards of warrant. 

Rorty's arguments are instead rejecting science and scientific methodology to let us be constrained 

in our beliefs by the world. It is a matter to discuss whether Rorty's view of science, if it were to 

prevail, would mean that scientists no longer would be motivated to carry on as they are and if the 

status of Scientific knowledge would diminish in an unwanted way. 
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1.     Inledning 
 
 

Olika former av mer relativistiskt orienterade ansatser till vetenskapen och filosofin - ansatser som 

på olika sätt uttrycker att ingen sanning är absolut (Liedman m.fl. 2008, s 13f) - har under 1900-

talets sista decennier kommit att bli alltmer centrala inslag inom stora delar av 

humanvetenskaperna. 

      Inslagen av relativism inom humanvetenskaperna förefaller att, åtminstone delvis, ha inspirerats 

av filosofin, med inte minst Wittgenstein och den s.k. språkliga vändningen. Inom kunskaps- och 

vetenskapsteori kan denna filosofins utveckling beskrivas i termer av en förskjutning, från 

objektivism till ansatser som kan beskrivas som antingen mindre objektivistiska eller rentav som 

relativistiska. Detta innebär att man - oavsett om man riktar in sig på begrepp som rationalitet, 

sanning, kunskap eller verklighet inom filosofin - tenderar att dra slutsatsen att det är självbedrägeri 

att tro på något övergripande ramverk, något neutralt deskriptivt språk, någon permanent standard 

för rationalitet, till vilka vi kan vända oss i avsikt att förstå och kritiskt utvärdera olika påståenden 

(Bernstein 1983, s 2). En populär syn på vetenskaplig kunskap kan ofta vara att vetenskapen är 

speciell eftersom den bygger på fakta, och att den, mer precist, syftar till att härleda kunskap ur 

fakta genom ett omsorgsfullt bruk av våra sinnen, vilket ger oss en mer eller mindre säker grund för 

kunskap (Chalmers 1999, s 17). Utmaningen mot denna syn på vetenskapen har tydligt formulerats 

av den moderna språkfilosofin, och dess tanke om att kunskapen inte når oss oförmedlat genom 

sinnesförnimmelser, utan framträder först när den formuleras i någon form av påståenden. Tanken 

är därmed att språket kan ses som avgörande för våra kognitiva förmågor, och att våra 

begreppsapparater och teorier föregår fakta. Därmed blir en vanlig slutsats att grunden för 

vetenskaplig kunskap inte kan vara helt säker, objektiv eller oförmedlad (ibid, s 23, 40). 

     Vetenskapsteoretikern Thomas Kuhn och filosofen Richard Rorty räknas som två av de främsta 

inspiratörerna till denna utveckling mot relativism inom humanvetenskaperna. Kuhns teori om 

paradigm och vetenskapliga revolutioner kan ses som en av de största omvälvningarna inom 1900-

talets kunskapsteoretiska utveckling (ibid., Lilieqvist 2003), medan Rorty kom att bli en av de 

filosofer som starkast kopplats till en mer postmodernt influerad filosofi (Reitberger 2003). Även 

om Rorty idag inte kan sägas inneha en uppenbart central position inom filosofin är det ändå tydligt 

att Rorty används som en betydelsefull referenspunkt, samtidigt som det även är tydligt att Rorty – i 

likhet med Kuhn – ofta inom humanvetenskaperna används till försvar för relativism (så som i t.ex. 

Holmqvist 2012). I utvecklingen av sin relativistiskt orienterade kunskapssyn kom Rorty även att se 

just Kuhn som en av de främsta inspiratörerna. Genom de litteratursökningar som gjorts inför 

uppsatsen framkom dock trots Rortys intresse för Kuhn ändå en uppenbar avsaknad av jämförelser 
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mellan de båda; där undantaget, i Bernsteins Beyond Objectivism and Relativism (1983), endast 

bidrar med en mycket kortfattad relatering av de två.
1
 Uppsatsen syftar därmed till att i någon mån 

förbättra det vetenskapsteoretiska forskningsläget genom en komparation av dessa bådas teorier om 

vetenskapen och dess grund. 

     Något som står i centrum för såväl Kuhns som Rortys vetenskapssyn, vilket de även blivit 

kritiserade för, är idén att vetenskapen i viktiga avseenden kan uppvisa en oförmåga till 

kommensurabilitet. Mer preciserat kan denna tanke om kommensurabilitet, såsom hos Rorty, 

uttryckas som att alla element kan inordnas under en uppsättning regler som visar hur rationell 

enighet kan nås om vad som krävs för att frågor ska avgöras (på varje punkt där påståenden verkar 

stå i konflikt med varandra) (Rorty 1979, s 316, min översättning). Teorin om vetenskapens 

inkommensurabilitet hävdar däremot att det inte någon sådan rationell procedur utifrån vilken man 

kan lösa vetenskapliga konflikter. 

     Intresset i denna uppsats kommer att rikta sig mot frågan om hur Kuhn och Rorty, dessa två 

förgrundsgestalter inom en mer relativistiskt orienterad vetenskapssyn, förhåller sig till 

inkommensurabilitet, rationell argumentation samt i förlängningen till frågan om relativism.  

     I kapitel 1 ges först en beskrivning av syfte och frågeställning, samt material och metod. I 

uppsatsens andra kapitel ges en kortare bakgrund kring Kuhn och Rortys kunskapsteorier. I det 

därpå följande kapitlet undersöks nyckelbegrepp kring Kuhn och Rortys syn på vetenskapen 

(inkommensurabilitet, rationalitet, konstruktivism, realism och begreppet sanning, samt deras 

förhållande till relativism). Uppsatsens avslutande kapitel innehåller en sammanfattning av 

undersökningens resultat, samt en avslutande reflektion kring vilken roll vetenskapens bör och kan 

ha i samhället. 

 

1.1. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och jämföra i vilken mån Richard Rortys och Thomas 

Kuhns syn på vetenskapen kan karaktäriseras som relativism, med utgångspunkt i deras syn på  

kommensurabilitet, rationell argumentation, och på kunskap och sanning i traditionell mening. De 

frågor jag ställer i uppsatsen är:  

- Hur ser Thomas Kuhn och Richard Rorty på vetenskapens förutsättningar, ifråga om 

möjligheten till kommensurabilitet inom vetenskapen och vari denna består? 

                                                 
1
 I övrigt har jag även funnit en magisteruppsats (Foulkes 1999), där dock jämförelsen är mer allmän och 

beskrivningen av Rorty är mycket översiktlig. 
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- Hur ser Kuhn och Rorty på frågan om rationell argumentation, vetenskapliga kriterier, 

framsteg och på frågan om relativism inom vetenskapen? 

 

I det härpå följande kapitlet (kapitel 2) ges en kortare vetenskapsteoretisk bakgrund till Thomas 

Kuhn och Richard Rortys teorier. Dessförinnan (i avsnitt 1.2) beskrivs dock först det material och 

den metod som använts i denna uppsats. 

 

1.2 Material och metod 
 

Jag utgår i uppsatsen främst från Thomas Kuhns Structures of Scientific Revolutions samt Richard 

Rortys Philosophy and the Mirror of Nature - de båda författarnas huvudverk – men jag tar även 

upp mindre förändringar som dessa gjort av sina teorier, i främst Rortys Objectivity, Relativism and 

Truth (1991) samt i Kuhns essäsamling The Road Since Structure – Philosophical Essays 1970-

1993, samt i vissa fall sekundärlitteratur (såsom Bernstein (1983), Liedman, Tännsjö och 

Westerståhl (2008), Chalmers (1999), Liliequist (2003), Bergström (1998) och Reitberger (2003)). 

 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 En sammanfattning av Thomas Kuhn kunskapsteori 
 

I Thomas Kuhns huvudverk The Structure of Scientific Revolutions beskrivs hur vetenskapen 

genomgår perioder av tillväxt inom givna vetenskapliga paradigm vilka - genom vetenskapliga 

revolutioner – kommer att ersättas av andra paradigmatiska teorier (Kuhn 1962/70, Chalmers 

1999).  Paradigm kan definieras som den uppsättning typiska övningar som förväntas bli 

upprepade, samt de underliggande delade uppsättningar av övertygelser kring specifika teoretiska 

uppfattningar, värden, instrument, tekniker och även metafysik som ryms inom en vetenskap. 

Kuhns teori, som riktar in sig på naturvetenskapen, avvisar härigenom den mer traditionella syn på 

vetenskapen där kunskapen anses växa genom en kumulativ, linjär process. Enligt Kuhn visar 

vetenskapens faktiska historiska utveckling att kunskapsutvecklingen i stället sker i revolutionära 

språng mellan sinsemellan oförenliga paradigm. Kuhns teori värjer sig härmed dels mot logisk 

positivism, som tar sin utgångspunkt i hur induktionens rena observationer och erfarenheter, 

oberoende av teoretiska antaganden, kan bevisa att påståenden är sanna (den s.k. 

verifikationismen), dels mot Poppers omvända logiska positivism (falsifikationismen), enligt vilken 

observationsutsagor förvisso är teoriladdade, vilket dock inte hindrar att det är möjligt att, på basis 

av kritisk granskning av en teori mot andra teorier och mot verkligheten, bevisa att påståenden, 



 

7 
 

teorier eller åtminstone delar av teorier är falska. Kuhn pekar istället på hur vetenskapen, utifrån 

sociologiska, historiska och psykologiska faktorer, är mindre rationell än vad man tidigare antagit. 

     Kuhn delar in den vetenskapliga utvecklingen i tre återkommande stadier: 1) Ett 

förparadigmatiskt stadium som karakteriseras av att de individuella vetenskapsmännen, i avsaknad 

av ett paradigm, arbetar oberoende av ett specifikt paradigm. Här råder ett sammelsurium av olika 

teorier och uppfattningar, och det finns en stor mängd olika skolor och riktningar inom forskningen, 

som inte tar någon större hänsyn till varandra. Därefter följer 2) en extraordinär period, efter det att 

två eller flera paradigm utvecklats, vilka konkurrerar eller bekämpar varandra. Detta pågår tills 3) 

ett av dessa paradigm uppnår dominans och forskningen etableras som normalvetenskap, dvs. en 

verksamhet inom ramarna för ett paradigm, vilket inte tillåter avvikelser.   

     Kuhn beskriver hur vetenskapsmän i normalvetenskapen tränas till att inte ifrågasätta 

grundvalarna, men att man i den paradigmatiska vetenskapen när den sedan hotas – bl.a. till följd av 

att man under preciseringen av paradigmen upptäcker allt fler anomalier, vilka man först försöker 

lösa med hjälp av olika ad-hoc-hypoteser - sedan ser beskaffenheten hos paradigmet och istället 

kommer att lägga den mesta energin på att debattera grunderna. Denna förändring innebär att 

svårigheter uppstår med att nå fram till någon form av detaljerat, djuplodande arbete inom enskilda 

problem. Inom de normalvetenskapliga paradigmen löser man istället gåtor och lägger pussel 

(Kuhns uttryck är ”puzzle solving”), utan att ifrågasätta det paradigm som genererar just denna typ 

av vetenskapliga frågor; något som Kuhn betraktar som en viktig och avgörande förutsättning för 

en framgångsrik normalvetenskap. Det är dock först sedan, i perioder av extraordinär vetenskap, 

som den mer nyskapande vetenskapen kan äga rum (Kuhn 1962/70, s 94ff). Kuhn preciserar i sitt 

postscript från 1970 begreppet paradigm något, genom att använda termen ”disciplinär matris” 

(1970, s 182)
2
, och erkänner att han tidigare varit vag i fråga om storleken och naturen hos de 

gemenskaper som omfattas av vetenskapliga revolutioner (ibid, s 180), men han förtydligar att 

revolutionerna kan vara små och inte se särskilt stora ut utanför de berörda vetenskapliga grupperna 

(om ibland mindre än kanske endast tjugofem personer). Han menar dock att det, eftersom dessa 

förändringar sker så regelbundet, finns ett behov av att skilja ut dem från de kumulativa 

förändringar som sker. (Kuhn 1962/70, s 181) 

                                                 
2
  Kuhn specificerade här att alla eller de flesta av de objekt för grupptillhörighet som inrymts i 

paradigmbegreppet kan inrymmas i termen ”disciplinär matris” (1970, s 182f), som han preciserar till att omfatta 

antaganden som är mer allmängiltiga och som dels innehåller modeller och symboliska generaliseringar (t.ex. i formler 

”f=ma”, eller ord), dels förebilder, och som ordnas i ett grundmönster (matris) inom varje disciplin. Han betonar att 

dessa antaganden ofta inte bara formuleras i termer av en lag utan att de innebär en omdefiniering – såsom t.ex. kring 

spänning och motstånd i Ohms lag, eller kring möjligheten till simultanitet (att samexistera med relativitet), hos 

Einstein. 
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     Kuhn menar att, även om (natur-)vetenskapens uppfattningar om den verklighet den undersöker 

inte endast kan styras av mer tillfälliga historiska och psykologiska aspekter, så har sådana aspekter 

en avgörande roll för vetenskapens utveckling: 
 

Observation and experience can and must drastically restrict the range of admissible scientific belief, else there 

would be no science. But they cannot alone determine a particular body of such belief. An apparently arbitrary 

element, compounded of personal and historical accident, is always a formative ingredient of the beliefs espoused 

by a given scientific community at a given time (Kuhn 1962/70, s 4) 

  

 

2.2 En sammanfattning av Richard Rortys kunskapsteori 
 

I sitt huvudverk ”Philosophy and the Mirror of Nature” (1979) utvecklar Rorty en kritik av 

representationalistisk kunskapsteori. Genom att använda Kuhn och Wittgenstein, och inte minst 

teorier från tre mer analytiskt orienterade filosofer, Quine, Sellars och Davidson, som redskap för 

sin argumentation hävdar Rorty att vi bör överge tankar om kunskap som något som behöver ett 

fundament, eller tankar om medvetandet som en speciell inre sfär (ett helt genomskinligt och 

tillgängligt inre rum - ”Our Glassy Essence”) som hjälper oss att representera yttervärlden, eller – 

uttryckt på ett annat sätt – att vi bör överge tankar om kunskap som mentala representationer och 

sanning som överensstämmelse mellan medvetande och värld. 

     Rorty vill utveckla kritiken ett steg längre än vad som gjorts av de flesta av hans filosofiska 

föregångare, och menar att sanning förstådd i termer av representation, säkerhet och 

överensstämmelse helt kan ersättas med det som gruppen låter oss ”komma undan med”, d.v.s. vad 

våra samtal och diskussioner - vad Rorty benämner konversationer (”conversations”) - och vår 

sociala praxis leder fram till. Vår kunskap är därmed betingad av en uppsättning tillfälliga 

vokabulär, vilka överges eller antas över tid, utifrån sociala konventioner och användbarhet. 

Filosofin ska inte, som i en traditionell syn, skapa en särskild kunskapsteori med ambitionen att ge 

måttstocken och grunderna för all kunskap. Istället för att upprätta någon typ av teorier, ens svagare 

sådana, bör filosoferna istället vara en samtalens herdar som ser till att olika uppfattningar kan 

ventileras (Rorty 1979, passim, Reitberger 2003). 

     Rorty är i grunden skeptisk till tanken att det skulle finnas något idealt vokabulär som inbegriper 

alla genuina möjligheter till diskursiva val, och hans syn på filosofins utveckling med dess 

traditionellt vetenskapsteoretiska fokus är istället grundad i den historicistiska övertygelsen att 

ingen vokabulär är principiellt oundvikligt. Framsteg på ett område som filosofi eller vetenskap kan 

därmed, enligt Rorty, mindre nås med utgångspunkt i konstruktiva lösningar på problem (som flera 

av hans pragmatiska föregångare får sägas förespråka) och mer genom uppfinnandet av nya 

vokabulär, genom etablerandet av nya och fruktbara metaforer.  
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     Vetenskapen bör därför inte ges för mycket tyngd i kulturen som helhet utan det är istället enligt 

Rorty (1991) dags för vetenskapen att ta ett steg tillbaka. Syftet med vetenskapen för Rorty är att 

möjliggöra för människor att bryta sig ur sina egna provinsiella, kulturella ramar för att utvidga 

gränserna för sina undersökningar (Rorty 2000, s 60). Rorty argumenterar för behovet av en 

vetenskapsman som inte är konkurrensorienterad och inte har makt som överordnat mål, utan som 

istället strävar efter gemenskap och ökad öppenhet, tolerans och demokrati, vilket kommer till stånd 

genom bildning och deltagande i samtal och diskussioner (Rorty 1991, s 2, 46ff). Rorty nämner 

även att han visserligen inte vill att vetenskapen helt lägger sina förklarande ansatser åt sidan, men 

förespråkar likväl en mer nyskapande och kreativ vetenskap, på bekostnad av delar av den 

traditionella vetenskapen, vilken syftar till att kontrollera och förutsäga. (Rorty 1991, del 1). Rorty 

använder Kuhns begrepp inkommensurabilitet till att beskriva den av Rorty omhuldade tolkande, 

hermeneutiska verksamheten, vilken han benämner ”abnormal konversation”. Rorty sätter också 

namnet ”normal konversation” på traditionellt vetenskapliga samhällsformer, i vilka man har nått 

enighet om kriterier för att nå enighet. Den traditionella vetenskapens syn på rationalitet beskriver 

Rorty som grundad i viljan att följa explicita principer, och Rorty framför som ett argument mot 

detta att man därmed ifrågasätter rationaliteten i hela den övriga kulturen. Rorty lyfter även fram att 

de kriterier som omfattar vetenskapen är relativa och föremål för ständig förändring – en av de 

tankar hos Rorty och Kuhn som utvecklas i kommande kapitel. 

 

 

3. Kuhn och Rortys syn på vetenskapen 

och dess förutsättningar 
 

I detta avsnitt presenteras Rortys och Kuhns syn på vetenskapen och dess förutsättningar. Den 

gemensamma grunden mellan Rorty och Kuhn är, med Rortys egna ord, deras betoning av hur 

vetenskapen bör skifta från en mer personligt grundad förmåga att nå kunskap som vi ser i 

traditionell vetenskapsfilosofi - d.v.s. tanken om förmågan att nå kunskap utifrån distinkta idéer 

eller råa sinnesintryck - till kunskap baserad på ett socialt accepterande av övertygelser. Rorty 

menar att Kuhns filosofi har lärt oss att vi, för att förstå betydelsen av nya vetenskaper i förhållande 

till äldre, behöver se hur rättfärdigandet av kunskap utgår ifrån den sociala kontexten.  

     Som nämnts i inledningen har tanken, som tidigare varit vanlig i filosofin, om att objektivt 

kunna grunda vetenskapen nu blivit generellt ifrågasatt. Det som, åtminstone i denna uppsats, 

betecknas som en traditionell syn på dagens vetenskap är - utöver någon form av objektivism 
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snarare än relativism – även vetenskapens möjlighet till såväl kumulativitet, som till att finna 

rationella kriterier vid teorival och utvärdering av teorier, samt en realistisk, snarare än en anti-

realistisk utgångspunkt; ståndpunkter vilka t.ex. Popper omfattat.  Kuhn och Rorty har det 

gemensamt att de argumenterat emot samtliga dessa idéer.
3
 Dessa idéer, som innebär att man 

avfärdar Kants vilja att finna en fast objektiv grund för kunskapen, kan ofta beskrivas som post-

kantianska, och kan omfatta ett spektrum av teorier. För det första koherensteorier för ”sanning”
4
 

(vilka Kuhn, och delvis även Rorty, kan sägas företräda) – att omdömen om världen inte kan 

rättfärdigas utifrån, utan endast inifrån, d.v.s. inom ett tänkande som självt lyder under de 

betingelser som det kritiskt reflekterar över – för det andra den pragmatiska teorin om sanning 

(vilken Rorty säger sig företräda) – d.v.s. tanken att innehållet och (”sannings-”)värdet hos en 

hypotes bestäms av dess praktiska (ofta empiriska) konsekvenser; för det tredje kan post-

kantianismen sägas omfatta skepticism – d.v.s. idén om att vi inte kan veta något om den objektiva, 

icke-relativa verkligheten (Liedman m.fl. 2008, s 203); samt för det fjärde, och slutligen, även 

frågan om relativism – d.v.s. att sanningen i olika avseenden inte kan sägas vara absolut (ibid, s 12).  

     I denna uppsats kommer begreppet relativism stå i fokus, dels mot bakgrund av att begreppet 

ansetts vara tillämpbart på såväl Kuhns som Rortys teori om vetenskapen, dels eftersom detta 

begrepp alltsedan Kuhn har kommit att stå i fokus för en stor del av diskussionen om vetenskapens 

roll (Bernstein 1983). För att förstå relativismens betydelse är det dock viktigt att särskilja 

relativismen ifrån andra centrala begrepp, och i första hand från skepticism. 

     Skepticism ska i denna uppsats förstås som ett ifrågasättande av kunskap inom flera sfärer, d.v.s. 

inte endast i begränsade lokala former (såsom kring t.ex. kunskap om andras själsliv eller frågan 

om induktion). Den ska mer precist förstås som något mer än endast angränsande till fallibilism – 

d.v.s. tanken att inget kunskapsanspråk kan grundas så starkt att det är helt uteslutet att vi kan 

missta oss - och som något mindre än den radikala tanken att det inte finns något berättigande alls 

för att hävda något överhuvudtaget (den tidigare mycket svaga formen delas av de flesta 

vetenskapliga riktningar, medan den senare, starka formen, blir mindre intressant genom dess 

självemotsägande karaktär). Liksom fallibilismen antas skepticismen ofta förutsätta en föreställning 

om objektiva, av betraktaren oberoende fakta; för att det ska gå att ha fel måste det finnas något 

oberoende att ha fel om (Bohlin 2009).  

     Relativism ska här istället mer precist förstås som tanken att fundamentala filosofiska begrepp – 

såsom rationalitet, sanning, verklighet och rätt eller fel – i slutändan måste förstås i relation till ett 

                                                 
3
  Andra tidigare bitvis kontroversiella delar som dock numera får ses som en etablerad, eller traditionell, syn på 

vetenskap är tankar om att observationer inte är teorioberoende i någon allvarlig bemärkelse, samt att det inte är helt 

uteslutet att vi kan missta oss (fallibilism). 
4
 Begreppet korrespondensteori för sanning är relativt etablerat och används här, med förbehållet att begreppet 

”sanning” är tveksamt att använda ifråga om främst Rortys kritik av begreppet sanning. 
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specifikt begreppsligt ramverk, paradigm, sätt att leva, samhälle eller kultur (Bernstein 1983, s 8). I 

denna uppsats, som inriktar sig på vetenskapens grund, står frågan om främst rationalitet, sanning 

och verklighet, vad som senare beskrivs som ontologisk och epistemologisk relativism, i centrum; 

och därmed är inte frågan om moralisk relativism central (även om uppdelningen mellan moraliska 

påståenden och påståenden om fakta kommit att ifrågasättas genom språkfilosofins utveckling). 

Begreppen rationalitet, sanning och verklighet kan i relativismen inte ha en bestämd eller enhetlig 

signifikans, såsom i dess radikalt motsatta antagande – objektivismen – där man utgår ifrån att det 

finns (eller måste finnas) någon form av permanent eller historie-obunden matris, eller ramverk, till 

vilken vi kan vända oss i bestämmandet av rationalitetens natur, kunskap, sanning, verklighet eller 

rätt eller fel.
5
  

     En relativist kan ofta invända mot skepticismen utifrån tanken att åtminstone starka former av 

skepticism har oacceptabla konsekvenser, eftersom det av rent praktiska skäl är nödvändigt att 

kunna hävda att något är rimligt att tro på, att något ändå är rimligare än något annat, eller – i en 

starkare form – att man bör kunna tro att något är ”sant” utifrån en viss begreppslig ram, samtidigt 

som även annat är sant. Att vi inte kan visa att något är säkrare än något annat bör, menar 

relativisten – snarare än att vi ska vara ständigt osäkra – istället visa att kunskapen är relativ. Även 

pragmatisten å sin sida ifrågasätter möjligheten att grunda kunskap i någon yttre sanning; något 

som vanligen brukar innebära att en viss osäkerhet, eller ”blygsamhet”, i sanningsanspråken, är en 

viktig grundförutsättning inom pragmatismen (Reitberger 2003) – men pragmatismen behöver 

varken implicera relativism eller någon starkare form av skepticism. 

     Innan jämförelsen av hur Kuhn och Rorty ställer sig till vetenskapens möjlighet till rationell 

argumentation, användandet av kriterier och frågan om relativism, beskrivs i det följande avsnittet 

Rorty och Kuhns syn på inkommensurabilitet - det vetenskapliga begrepp som först kom att 

förknippas med just Thomas Kuhn, och som står i centrum för Kuhns vetenskapsteori och som är 

den punkt utifrån vilken han har anklagats för relativism (Liedman m.fl. 2008, s 137).  

  

 

3.1. Inkommensurabilitet och normalvetenskap 

 
För att en vetenskaplig undersökning eller diskurs ska vara i grunden rationell anses vanligen att 

vetenskapliga bidrag behöver ses som kommensurabla, d.v.s. möjliga att hänföra till ett gemensamt 

                                                 
5
  Objektivism kontrasteras här varken emot absolutism – vilken innebär att vi inte kan ha fel, något som kan ses 

som en mycket sällsynt position idag – eller mot subjektivism – vilken kan hävda att kunskapens grund är subjektiv, 

men inte nödvändigtvis relativ. (Subjektivismen kan– såsom ifråga om Husserl – hävda existensen av apriori-strukturer 

som är ovedersägligt kända – om än fallibilistiska - och som därmed kan utgöra det definitiva svaret till alla former av 

relativism, skepticism och historicism.) (Bernstein 1983, s 6ff)  
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ramverk. Kuhn beskriver hur kommensurabilitet mellan teorier råder inom normalvetenskapen, 

medan det däremot ofta kan förekomma inkommensurabilitet mellan olika vetenskapliga paradigm. 

Eftersom inkommensurabilitet är det tema som särskilt upptagit Kuhns intresse, mer än frågan om 

skepticism, relativism och frågan om vad kunskap är (Oberheim och Hoyningen-Huene, 2010), 

samtidigt som det, om än på ett annat sätt, står i centrum för Rorty, beskrivs inkommensurabiliteten 

närmare i detta avsnitt. 

     Inkommensurabilitet kan sägas innebära en relation mellan två, eller flera, positioner 

(ståndpunkter eller teorier) vilka i någon mening för det första inte är jämförbara, för det andra är 

antagonistiska. Med ojämförbarheten mellan ståndpunkterna avses jämförelser med avseende på 

epistemiska värden (sanning, epistemiskt rättfärdigande av påståenden, rationalitet) utifrån antingen 

en absolut – d.v.s. totalt förutsättningslös – eller utifrån en neutral position – d.v.s. en som utgår 

ifrån vissa förutsättningar, men som ändå är godtagbar för båda positioner. Den andra aspekten av 

inkommensurabilitet, antagonism, är den aspekt som gjort Kuhns idé om inkommensurabilitet 

kontroversiell, d.v.s. tanken att ojämförbara positioner kan handla om samma sak, på så sätt att de 

inte kan komplettera varandra utan istället konkurrerar och att det är rationellt omöjligt att hålla sig 

med båda teorierna samtidigt. Två teorier som rör fundamentalt olika områden (t.ex. konst och 

naturvetenskap) är bara inkommensurabla, medan Aristoteles fysik är antagonistisk i förhållande till 

den mekanistiska fysiken. 

     Orsaken till att teorier tenderar att bli inkommensurabla hos Kuhn är att kvaliteten hos en teori 

bedöms genom att den jämförs med en paradigmatisk teori; istället för att bygga på regler utgår 

därmed jämförelsen ifrån uppfattade relationer om likhet med den paradigmatiska teorin. Kuhn 

underströk att inkommensurabilitet inte innebär ojämförbarhet och det innebär inte heller att 

förespråkarna av inkommensurabla teorier inte skulle kunna kommunicera med varandra alls, eller 

att goda skäl inte kan ingå i diskussionen om teorival (Kuhn 1962/70, s 198). Det är dock ändå 

tydligt att Kuhns inkommensurabilitetstes innebär att jämförelser mellan paradigm ändå kunnat bli 

omöjliga, eller åtminstone svårare, än man traditionellt antagit.6   

     Kuhns syn på inkommensurabilitet kan, utifrån hans beskrivningar, kategoriseras i enlighet med 

tre former av begreppet: metodologisk, observationsmässiga och begreppslig/semantisk 

inkommensurabilitet (Oberheim och Hoyningen-Huene, 2010). Metodologisk inkommensurabilitet 

kan här illustreras av Kuhns beskrivning av hur man inom olika eror av normalvetenskap 

                                                 
6
  Det kan även nämnas att inkommensurabilitet ska särskiljas ifrån Kuhns användning av begreppet 

inkompatibilitet (Kuhn s 98). “The normal-scientific tradition that emerges from a scientific revolution is not only 

incompatible but often actually incommensurable with that which has gone before" (ibid., s. 103, min kursiv)” 

Inkompatibilitet är ett logiskt begrepp – där två begrepp är inkompatibla om de uppvisar en logisk motsägelse (Kuhn 

1962/70, s. 98), såsom t.ex. är fallet med Ptolemaios astronomi, där jorden definieras som universums centrum, vilket 

är logiskt inkompatibelt med Kopernikus astronomi, där jorden istället kretsar runt solen. Kuhn menar att svårigheten 

att jämföra teorier inte bör begränsa sig till frågan kring om logiska samband mellan teorier och begrepp förekommer. 
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utvärderar pussel-lösningar utifrån olika paradigm, eller när företrädare för paradigm är oense om 

vilka problem man bör försöka lösa (1962/70, s 148). Kuhn exemplifierar standardiserade lösningar 

och metodologiska reglers roll i förändringsprocessen med en beskrivning av hur mindre avvikelser 

från vedertagna regler kan medföra omfattande förändringar eller t.o.m. byte av paradigm. Kuhn 

beskriver t.ex. hur användningen av standardtestet för luftens kvalitet påverkade förväntningarna på det 

rådande ”flogiston-paradigmet” (ibid, s 59f) 

     Den andra aspekten av Kuhns bild av inkommensurabiliteten kan hänföras till skillnader i 

perceptioner och världsbild och kan sägas utgå ifrån Kuhns tanke om teoriberoende hos 

observationer; en tanke som även Rorty utgår ifrån. Medan den metodologiska 

inkommensurabiliteten innebär att man förnekar att det finns över-paradigmatiska, universella 

metoder för att dra slutledningar från data, syftar denna form av inkommensurabilitet på att även 

om vi skulle nå enighet om metoder för slutledning och tolkning så skulle vi ändå, mot bakgrund av 

våra olika ”världsbilder”, vara oense om egenskaperna hos de data som observerats. Kuhn tar som 

exempel hur Galileo och Aristoteles ser två olika saker när de observerar en pendels rörelse, eller 

hur man, eftersom man trott att Uranus är en stjärna, vid många tillfällen inte sett hur den rört sig 

över himlavalvet. 

     Rorty beskriver hur han i grunden delar Kuhns uppfattningar i fråga om inkommensurabilitet 

mellan vetenskapliga teorier – d.v.s. uppfattningen att det saknas universella metoder för att dra 

slutledningar från data och att man även om man kommer överens om sådana kan göra olika 

observationer. Däremot ställer sig Rorty, i likhet med många av Kuhns anhängare, mer skeptisk till 

den form av radikala slutsatser som Kuhn ibland verkar vilja dra, när han talar om att 

observatörerna befinner sig i olika världar. Denna invändning kan vara betydelsefull, eftersom 

Kuhn på denna punkt mött mycket av kritik. Mitt – och många andras intryck – är dock, att döma 

av bl.a. citatet nedan, att det varken är förbehållslöst, eller i en utpräglad ontologisk mening, som 

Kuhn tänker sig att olika disciplinära matriser befinner sig i olika världar: 

 

In a sense that I am unable to explicate further, the proponents of competing paradigms practice their trades in 

different worlds. One contains constrained bodies that fall slowly, the other pendulums that repeat their motions 

again and again. In one, solutions are compounds, in the other mixtures. One is embedded in a flat, the other in 

a curved, matrix of space. Practicing in different worlds, the two groups of scientists see different things when 

they look from the same point in the same direction. Again, that is not to say that they can see anything they 

please. Both are looking at the world, and what they look at has not changed. But in some areas they see 

different things, and they see them in different relations one to the other (Kuhn 1962/1970, 150). 

 

Utöver de två beskrivna varianterna av inkommensurabilitet ger Kuhn (1962/70) även följande 

beskrivning av hur det, som resultat av en vetenskaplig revolution, sker ett viktigt skifte även i 

meningen hos vetenskapens nyckelbegrepp, vad man kan benämna semantisk inkommensurabilitet: 
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/.../the physical referents of these Einsteinian concepts are by no means identical with those of the Newtonian 

concepts that bear the same name. (Newtonian mass is conserved; Einsteinian is convertible with energy. Only at 

low relative velocities may the two be measured in the same way, and even then they must not be conceived to 

be the same.) (1962/1970, s 100).
7 

 

Det centrala i den semantiska idé som Kuhn beskriver i sin ”Postscript” (s 202) är tanken, 

inspirerad av Quines teorier om obestämbarheten i översättningar: 

 

Since translation, if pursued, allows the participants in a communication breakdown to experience vicariously 

something of the merits and defects of each other’s points of view, it is a potent tool both for persuasion and for 

conversion. But even persuasion need not succeed, and, if it does, it need not be accompanied or followed by 

conversion. The two experiences are not the same, an important distinction that I have only recently fully 

recognized (Kuhn 1962/70, s 202). 

 

Rorty (1979, 1991) ställer sig även kritisk till Kuhns beskrivningar av att obestämbarheten i 

översättningar skulle medföra odiskuterbarhet - vilket Kuhn främst inledningsvis tycktes mena – 

och Rorty menar (i Rorty 1991, s 10) istället att det inte finns skäl att tro att yttranden inte skulle 

kunna bli översatta från ett språk till ett annat; detta utifrån argument kring översättbarhet som förs 

fram av Donald Davidson
8
 (i “On the Very Idea of a Conceptual Scheme”). Davidson ifrågasätter 

idén om att total oöversättbarhet skulle vara möjlig – eller med andra ord idén om att inget begrepp 

i ett visst språk skulle kunna översättas till ett annat. Kravet Davidson i sin argumentation ställer på 

en begreppsrelativist som hävdar total oöversättbarhet är att denne måste kunna ge kriterier för när 

en viss aktivitet är språklig och samtidigt inte översättbar till ens eget språk; något som Davidson 

visar inte är möjligt eftersom all evidens som talar för att en viss aktivitet är språklig möjliggör 

även översättning av språket.
9
 Den inkommensurabilitet som kan råda mellan två epoker, språk, 

eller vetenskapliga samfund är därmed på sin höjd partiell.
10

 

                                                 
7
  Utifrån beskrivningar i andra delar av texten – även sådana som citerats i denna uppsats - förefaller det 

orimligt att Kuhn här skulle vara verklig fysiska referenter, utan istället snarare kan beskrivas som  hypotetiska 

entiteter, d.v.s. entiteter som inte är verkliga utan snarare bildliga eller tankeexperiment . 

 
8
  Davidson kan överlag sägas vara den framträdande filosof vars kunskapsteoretiska ståndpunkter Rorty står 

närmast, och vars idéer Rorty själv ofta (och därför även delar av denna uppsats) relaterar sig till. 

9
  Davidsons argument utgår ifrån argumentskedjan att om någon har goda skäl för att hävda att något yttrande i 

ett språk, exempelvis engelska, inte har sin motsvarighet i sitt eget språk, så kan hon hävda på engelska varför yttrandet 

inte kan översättas till engelska, och hon kan därmed även på engelska hävda den uppsättning av omständigheter inom 

vilka det skulle vara lämpligt göra yttrandet i engelskan, och om hon kan uttrycka dessa omständigheter på engelska, då 

kan hon uttrycka meningen av yttrandet på engelska. 

10
 Partiell oöversättbarhet, att delar av begreppssystem är översättbara medan andra inte är det, innebär enligt 

Davidson inte relativism, utan är fullt förenlig med hans tes om att en översättbarhet mellan två språk visserligen är 

komplicerad men ändå möjlig att begripa; om man kan lägga hela kapitel i en bok på översättning av olika begrepp 

är det alltså enligt Davidson inte fråga om oöversättbarhet i någon strikt mening (Liedman, Tännsjö och Westerståhl 

2008, s 50f).  
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     När det senare gick upp för Kuhn att Quines semantiska teori på denna punkt inte helt 

överensstämde med hans egen (Oberheim och Hoyningen-Huene 2010) nyanserade (förbättrade) 

han sin semantiska analys till en tes om taxonomisk inkommensurabilitet, vilket innebär att han 

kunde komma runt problemet med att obestämbarhet i översättning skulle medföra odiskuterbarhet. 

Kuhn fortsatte att hävda att revolutionära förändringar i vetenskapen innebar att existerande 

begrepp ersattes med nya, vilka i någon utsträckning är ojämförbara med tidigare begrepp. Kuhns 

taxonomiska inkommensurabilitet innebar dock nu att när ett vetenskapligt fält står inför en 

vetenskaplig förändring för detta med sig en förändring i det taxonomiska lexikala nätverket inom 

vetenskapen – d.v.s. den språkliga strukturen för systematisk indelning och klassificering av 

begrepp - vilken i sin tur medför en omskapning av begreppen inom det vetenskapliga fältet.
11

 

 

 

3.1.1 Rortys stöd för inkommensurabilitet som princip och invändningar mot dess betoning 

 

Som vi sett har Rorty invändningar mot Kuhns precisering av inkommensurabilitetsbegreppet. I 

Rortys sammanfattning av sin syn på inkommensurabilitet (i Philosophy and the Mirror of Nature) 

framgår dock samtidigt att Kuhn och Rorty i grunden delar synen på svårigheten med 

kommensurabilitet inom vetenskapen. Rorty kan sägas bidra med en precisering av vad som krävs 

för inkommensurabilitet:  

 

By "commensurable" I mean able to be brought under a set of rules which will tell us how rational agreement can 

be reached on what would settle the issue on every point where statements seem to conflict.  (Rorty 1979, s 

316)
12

.  
 

Rorty tillägger även att idén om kommensurabilitet utgår ifrån övertygelsen om att kunskapsteori i 

något slags klassisk mening är möjlig, med dess utgångspunkt i att alla bidrag till en given diskurs 

kan vara kommensurabla. Rorty förordar istället ett försvar av inkommensurabiliteten, där han 

menar att just inkommensurabilitet är ett viktigt kännetecken för hermeneutikens betydelsefulla 

tolkningar (det han, som tidigare nämnts, kallar abnormal konversation). Istället för att betona det 

                                                 
11

  Denna inkommensurabilitet utgår för det första ifrån att mening är (lokalt) holistisk, något som medför att en 

förändring i en del av den taxonomiska lexikala strukturen leder till förändringar i alla dess delar. För det andra utgår 

Kuhn ifrån ”icke-överlappningsprincipen” - vilken hävdar att kategorier inom en taxonomi måste vara hierarkiskt 

organiserade och att det endast finns överlappning – d.v.s. hundar som också är katter, silver som också är guld – när 

två kategorier är besläktade med varandra. , vilket innebär att om någon kategori har medlemmar gemensamma med en 

annan kategori så måste en av dem vara integrerade i den andra, d.v.s. de kan inte överlappa varandra; något som 

omöjliggör förekomsten av en allomfattande taxonomi, som inkorporerar både den ursprungliga och den förändrade 

taxonomin (Oberheim och Hoyningen-Huene 2010). 

12
  “...able to be brought under a set of rules which will tell us how rational agreement can be reached on what 

would settle the issue on every point where statements seem to conflict.” (Rorty 1979, s 316) 
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irrationella i inkommensurabiliteten vill Rorty ifrågasätta den form av rationalitet som ofta avses - 

vad som är rationellt är därmed för Rorty inte en fråga om en absolut rationalitet hos den ena eller 

andra teorin. 

     Även om Rorty invänt mot delar av Kuhns diskussion om möjligheten till översättningar, menar 

han samtidigt att huvudfrågan inte är i vilken mån Kuhns tankar om inkommensurabilitet är 

korrekta eller hur denna omöjliggör frågan om teorival i vetenskapen. Istället menar Rorty att man 

bör fråga – och ifrågasätta – i vilken mån man verkligen kan dra en gräns mellan vetenskap och 

övriga verksamheter, såsom politik och litteraturkritik, vad gäller dess rationalitet i betydelsen av 

dess överensstämmelse med verkligheten. 

     Rortys ”lösning för Kuhn” är att han borde ha gett avkall på hela idén om en kunskapsteori – 

med dess frågor om hur säker kunskap kan nås - och att frågan om kommensurabilitet, med dess 

regler för att ”avgöra” en fråga, därmed skulle bli överflödig (Rorty 1991). Även om Kuhn enligt 

Rorty var fel ute kring frågan om översättbarhet menar han samtidigt att Kuhn och dennes 

försvarare ändå hade en stark punkt i att – efter Hempels kritik av verifikationism och Quines första 

dogm, kritiken av distinktionen mellan fakta och språk
13

 - ingen kunde besvara hur 

kommensurabilitet var möjligt. 

     De låsta positioner som funnits mellan Kuhns försvarare och kritiker anser dock Rorty (1991) 

har kommit till någon form av slut, då båda sidor verkat kunna konstatera att obestämbarheten i 

översättningar inte innebär att det skulle vara omöjligt att dra lärdom av andra, och att båda sidor 

har insett att möjlighet till just lärande är allt som krävs för att göra diskussionen möjlig. (Att 

många på främst den Kuhn-kritiska sidan inte, som Rorty, endast strävar efter diskussion och att dra 

lärdom i någon mer allmän betydelse är dock en annan sak.) Rorty menar att de flesta av Kuhns 

kritiker har medgett att det inte finns något historie-oberoende meta-vokabulär, utifrån vilket man 

kan formulera algoritmer för teorival, d.v.s. algoritmer vilka verkligen kan vara användbara för 

vetenskapsmän, snarare än vara post factum-redogörelser. Enligt Rorty har de flesta av Kuhns 

försvarare samtidigt medgett att de gamla och de nya teorierna handlar om samma värld. De 

centrala filosofiska frågorna handlar därför enligt Rortys mening nu mindre om metod, och mer om 

metafysik (ibid). 

                                                 
13

  Den första dogmen hävdar möjligheten att dra en gräns mellan syntetiska och analytiska satser, vilket Quine 

visat kräver att man använder problematiska begrepp som nödvändighet, likvärdighet eller meningslikhet, och därmed 

att man – utifrån Quines empiriska utgångspunkter – hamnar i problemet att man behöver använda en icke-empirisk 

dogm. Den andra dogmen - som tillsammans med den första bidragit till en ökad grogrund för pragmatismens 

utgångspunkt i satsers användbarhet - är reduktionismen, och den innebär antagandet om den givna oföränderliga 

karaktären av observerbara basala fakta, där meningen hos satser kan reduceras till termer som uttrycker direkt och 

omedelbar erfarenhet, vilket kan ses som en grundläggande förklaring och grund för kunskapens framsteg (Hylton, 

Peter, 2010). 
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     Det skulle förstås vara märkligt om filosofer med den typen av tydliga icke-objektivistiska 

ståndpunkter som Rorty företräder inte skulle instämma i de centrala delarna i Kuhns teorier om 

observationsmässig och metodologisk inkommensurabilitet, d.v.s. i att det saknas universella 

metoder för att dra slutledningar från data samt att även om vi skulle nå enighet om sådana metoder 

(vilket Rorty dock snarast ser som omöjligt) så skulle vi ändå vara oense om egenskaperna hos de 

data som observerats. En central skillnad mellan Rorty och Kuhn som positionerar Rorty i en mer 

relativistisk riktning är dock att Rorty anser att vetenskapen inte har de speciella egenskaper – av 

förmåga att fastställa någon som helst form av ”fakta” i traditionell bemärkelse - som gör att en 

enighet ens är värd att intressera sig för. 

 

 

 

3.2 Vetenskapens rationalitet 
 

Frågan om rationalitet är nära kopplad till frågan om vetenskaplig kunskap, och den har en central 

plats i såväl Rortys som Kuhns kritik av vetenskapen; detta då de båda hävdar att vetenskapen lyder 

under vissa betingelser som den själv inte förmår grunda, eller ofta ens kritiskt reflektera över. En 

allmän beskrivning av termen rationalitet är att rationaliteten visar någon form av klarhet i tanke 

eller orsaker, eller att man ”medvetet och metodiskt” väljer de bästa medlen för att nå sina mål 

(Nationalencyklopedin 2012). Ett rationellt påstående antas ofta utgå ifrån att man har skäl för 

påståendet, och att dessa skäl kan beskrivas i termer av saklighet och relevans snarare än att de 

stödjer sig på t.ex. fördomar och rena fantasier. En starkare och mer avgränsad version, inte ovanlig 

inom filosofin är att rationalitet karaktäriserar handlingar, uppfattningar eller önskningar som gör 

vissa val nödvändiga för att de ska kunna kallas rationella, d.v.s. att ett rationellt resonerande hos 

två personer, givet att man innehar samma information, bör leda till slutsatser som är konsistenta 

med varandra. Denna senare version kommer i uppsatsen att beskrivas som positivistisk bild av 

rationalitet (Samuels m.fl. 1999).
14

  

     Vetenskapsmannen kan alltid sägas vara tvungen att ge rationella skäl för vad som är rätt och fel 

i en teori som – i kraft av dess sämre förklarande värde, i något avseende - ska ersättas, och hur 

hans eller hennes teorier bättre kan beskriva vad som är ”sant” i den föregående teorin, och vad som 

är falskt, eller felaktigt. En aspekt som ofta behandlats i modern vetenskapsfilosofi är sökandet efter 

                                                 
14

 Denna bild som jag dock nöjer mig med att kalla en en (logiskt) positivistisk vetenskaplig bild av rationalitet 

innebär att man anför skäl i enlighet med principer som är baserade på regler från formella eller matematiska teorier 

– teorier som, om de är korrekta, är nödvändigtvis korrekta – såsom gäller inom klassisk logik, sannolikhetsteorier, 

och beslutsteori. Dessa tillhandahåller standardmått mot vilka man utvärderar mänskligt beteende, och de passar väl 

med den för många intuitivt rimliga idén om att logiken och sannolikhetsteorierna utgör sätt på vilka vi helst bör 

resonera på när vi drar slutledningar, och idén om att de normer som finns kring att ge skäl är universella (Samuels 

m.fl. 1999) 
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en form av tydlig grund för detta sökande, i form av någon form av algoritm för teorival – d.v.s. en 

begränsad uppsättning väldefinierade instruktioner för att lösa en uppgift eller sökandet efter klara 

och explicita kriterier för att skilja vetenskap från icke-vetenskap, samt sökandet efter standarder 

som sedan även styr hur valideringen av vetenskapliga hypoteser och hypoteser kan gå till. Från en 

idag mer etablerad vetenskaplig position - som den som t.ex. Popper företräder – behöver sådana 

instruktioner dock inte per automatik leda till en överenskommelse av något särskilt slag, men de 

ger däremot åtminstone mycket goda förutsättningar till att förhandla och förhoppningsvis nå 

slutsatser. Kuhn avvisar dock istället – liksom Rorty – helt tanken om förekomsten av någon form 

av algoritmer för teorival eller ett helt gemensamt över-paradigmatiskt språk. Att någon form av 

rationalitet ändå kan uppnås hos Kuhn framgår dock i att vetenskapen, enligt Kuhn, är för 

framgångsrik för att endast kunna förklaras av psykologiska och sociologiska förklaringar. 

     En viktig punkt där Rortys teorier om vetenskapen skiljer sig från Kuhns (liksom från större 

delen av den etablerade filosofin) är att Rorty, som nämndes i kapitel 2, inte vill göra någon större 

skillnad mellan rationaliteten hos naturvetenskapen och den hos vardagliga diskussioner. Istället 

uppfattar Rorty ofta mer hermeneutiska, tolkande ansatser som rationella i den specifika meningen 

att de innebär större möjligheter till nyskapande, kreativ, öppen och meningsfull vetenskap.
15

  

Utifrån denna syn på rationaliteten kan även Rorty se den mer förnuftsstyrda – och idag upphöjda – 

naturvetenskapen som rationell just i tider för vetenskapliga revolutioner (Rorty 1989, s 38). Den 

punkt som skiljer Kuhn från Rorty är att Kuhn istället menar att den mogna vetenskapen – den 

vetenskap som i normalvetenskapen kännetecknas av enighet, och paradigmatiska teorier, d.v.s. 

hittills främst naturvetenskapen – har en särskild grund genom de vetenskapliga kriterier som där 

kan tillämpas.  

     Enligt Kuhns ursprungliga modell kunde paradigmet sägas skapa metodregler och när ett 

paradigm förändras skulle samtidigt en förändring av kriterier för lösning av problemen även ske. 

Efter det att Kuhn anklagats för relativism valde han dock i sin ”Postscript” att utveckla sin syn på 

hur över-paradigmatiska värden
16

, eller kriterier, gör att senare (natur-)vetenskapliga teorier ändå 

kan skiljas från tidigare. De viktigaste av dessa värden var enligt Kuhn precision i förutsägelser; 

balansen mellan svårgripbara och vardagliga fenomen; och antalet av olika problem som löses 

(Kuhn 1970, 205f). Som andra viktiga determinanter av det vetenskapliga livets utveckling nämnde 

                                                 
15

   Rorty går dock inte så långt att han, som t.ex. Feyerabend, skulle säga att vetenskapen saknar viktiga former 

av 

 förklarande status och har samma rationalitet som voodoo (Bohlin 2009, s 13). 
16

  Att dessa begrepp – som hos andra kallas kriterier – hos Kuhn kategoriseras som ”värden” hänger samman 

med att Kuhn ser paradigmet som en normativ ram. 
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han även enkelhet, räckvidd, och förenlighet med andra specialområden (ibid.). Existensen av dessa 

gemensamma värden till trots är de dock enligt Kuhn inte avgörande för teorival inom vetenskapen. 

     Kuhn utvecklade senare (Kuhn 1977, s 320–38) hur problem kan finnas med teorival utifrån 

dessa kriterier, i att de var och en kan uppfattas som oprecisa, samt att oenighet kan finnas om hur 

dessa kriterier ska viktas mot varandra, såväl som kring vilka egenskaper hos en teori som möter 

dessa kriterier (handlar det t.ex. om teorins ontologiska anspråk eller dess matematiska formel när 

man t.ex. utvärderar enkelhet?). 

     Samtidigt beskriver Kuhn dels hur dessa kriterier över tid och tillsammans kan leda till någon 

form av rationell lösning inom ett vetenskapligt samhälle – även om man då inte kan tala om någon 

form av ”bevisföring” (Bernstein 1983, s 54). I Kuhns syn på rationell argumentation står samtidigt 

inte endast en form av långtgående subjektivism till buds i valen av teorier. Kuhn betonar istället i 

sitt svar på kritiken rörande relativism, att det finns två varianter av subjektivitet, där den han 

intresserar sig för inte kontrasteras mot objektivitet utan emot ”bedömande” (judgmental). Kuhn 

exemplifierar detta med hur en bedömande verksamhet – vilken karaktäriserar den typ av 

övervägande som sker kring teorival - skiljer sig från den subjektiva i att den är diskuterbar, och 

t.ex. handlar om i vilken mån ett konstnärligt verk är ett ”rent beställningsverk”, medan subjektiva 

påståenden i sin tur istället endast handlar om smak, och inte på samma sätt är diskuterbara. Skälen 

man anför kan inte ”bevisa” ens bedömning, men de kan vara understödjande. Det står därmed klart 

att Kuhns syn på rationalitet även innebär att det finns situationer av oenighet med där båda 

”debattörerna” har tillräckligt med information och att de även är rationella, i betydelsen att de inte 

begår misstag, eller är ovetenskapliga och irrationella. 

     Paradigm kan hos Rorty anses komma före, vara mer bindande, och mer fullständiga, än varje 

uppsättning av regler för vetenskap som kan bli entydigt abstraherade från dem. Detta ska inte ses 

som en kontrast mellan det kognitiva och det icke-kognitiva, utan den verkliga punkten handlar om 

att visa vad som är fel med idén om en teori enligt vilken kunskap väsentligen är propositionell till sin 

form, d.v.s. kan bli uttryckligen formulerat i en serie av påståenden. Kuhn argumenterar därmed 

(liksom bl.a. Polanyi) för att den tysta kunskapen hos vetenskapsmannen kan vara viktigare för hur 

det vetenskapliga arbetet utförs i praktiken: d.v.s. den handlar inte om att man följer regler utan att 

man genom överföring av tyst kunskap vet när och hur man sätter regler och principer i spel, och 

när man inte gör det (Bernstein 1983). 

     Rorty framför, som nämnts i kapitel 2, en mer radikal syn på vetenskapsteorin, i det att han 

menar att det inte finns någon enskild modell för en väl utförd arbetsinsats inom en akademisk 

disciplin, utan att insatsens kriterier ständigt kommer att fortsätta att förändras. Att kriterierna för 

lösning av problemen ändras (i och med paradigmens förändring) är, som vi har sett, något som 
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även Kuhn hävdar, samtidigt som han skiljer sig från Rorty i sin betoning av över-paradigmatiska 

kriterier. Kuhns inställning till kunskapsteorin är att denna visserligen inte ska legitimera eller 

verifiera kunskapens tillväxt, men att den däremot ur en historisk synvinkel ska granska och 

analysera kunskapens tillväxt, avslöja inkommensurabiliteten mellan paradigm och teorier för att 

sedan tydliggöra de vetenskapliga revolutioner som leder till framsteg och paradigmskiften. Rorty 

intar istället den radikala hållningen – trots att han något motsägelsefullt också omsorgsfullt 

utformar kriterier för vetenskaplig verksamhet (Rorty 1991, kapitel 1) – att man bör se filosofin, 

med dess starka fokus på vetenskapsteorins roll, som en verksamhet som kan skapa arenor för 

samtal för personlig utveckling, snarare än en verksamhet som söker utforma teorier för god 

vetenskap. Man bör med andra ord i princip överge kunskapsteorin och frågan om hur man kan 

finna generella, fasta principer för hur man skiljer bättre vetenskap från sämre. Enligt Rortys 

radikala kritik av kunskapsteorin finns ingen större skillnad mellan mönster för vetenskaplig 

argumentation (i form av upptäckter av vad som ”finns där ute”) och mönster för diskurser för vilka 

begrepp om just överensstämmelse med verkligheten vanligen anses vara mindre lämpliga (t.ex. 

politik och litteraturkritik). Exempelvis ska kvarkar, som Rorty ser det, inte ges större ontologisk 

tyngd än mänskliga rättigheter (Rorty 1998, s 8), och mönster för argumentation i vetenskap ska 

inte betraktas som tydligt avvikande från de inom andra områden i kulturen. Rortys utgångspunkt 

är, i likhet med vad Kuhn ibland uttrycker, att vi inte ska hoppas på en mer utvecklad form av 

rationalitet. Men till skillnad från Kuhn (och många andra pragmatiska filosofer, såsom Putnam), 

anser han att konversationer, våra samtal och diskussioner, är det enda som finns, och det kan 

därmed även sägas finnas en oändlig mängd av ”rationaliteter”, vilka inte går att särskilja i någon 

betydelsefull mening, utan vilka istället kan variera mellan olika livssätt.  

     Medan Kuhn uppmärksammar den tysta kunskapen utvecklar Rorty sin syn på vetenskapens 

bristande rationalitet ett steg längre. Rorty menar att en huvudsaklig källa till förändring i det 

vetenskapliga samhället är att nya och fruktbara metaforer etableras (Reitberger 2003). Rorty 

hävdar att metaforer inte kan ses som prima facie uppenbart falska (Rorty 1991, s 13), och följer 

även Mary Hesse, i hennes tankar om att vetenskapliga revolutioner ska ses som metaforiska 

omformuleringar (”redescriptions”) av naturen, snarare än insikter i naturens intrinsikala natur 

(Rorty 1991, s 162ff).  Som nämnts i bakgrundsavsnittet anser Rorty att det är genom etablerandet 

av ny vokabulär, och nya och fruktbara metaforer - vilka aldrig kan vara principiellt oundvikliga - 

som framsteg inom vetenskapen kan ske. 

     En intressant skillnad som ytterligare illustrerar Kuhns och Rortys olika ansatser till vetenskapen 

består i att kriser hos Kuhn inte endast uppstår genom insatser från den berörda vetenskapliga 

gruppen, utan såväl vetenskapliga instrument som andra discipliners vetenskapliga utveckling kan 
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påverka utvecklingen: ”New instruments like the electron microscope or new laws like Maxwell’s 

may develop in one specialty and their assimilation create crisis in another.” (Kuhn 1962/70)). 

     Där Rorty med direkta exempel går in på (natur-)vetenskapens utveckling (vilket han gör endast 

undantagsvis) förefaller nu även här finnas en nyansskillnad ifråga om hur de iakttagit att 

vetenskapen utvecklas. Hos Rorty beskrivs istället att det i grunden är sociala processer som är 

orsaken till att utveckling äger rum, och detta framgår även i hans förklaring av teleskopiska 

observationers (bristande) betydelse, vilket direkt kan kopplas till citatet från Kuhn ovan. Rorty 

menar att Kuhn argumenterar för att det inte var teleskopiska observationer som gjorde att vi kom 

fram till att ”att jorden inte var i centrum i universum, att makroskopiskt beteende kunde förklaras 

på basis av mikroskopiska processer, eller att förutsägelse och kontroll skulle vara det huvudsakliga 

målet för vetenskapligt teoretiserande” (Rorty 1989, s 22, min översättning). Istället fann man sig 

enligt Rorty efter en lång tid av oreda att dessa teser tagits för givna.
17

 Det förefaller vara möjligt, 

utifrån Kuhns text The Copernican Revolution såväl som från citatet ovan, att ifrågasätta i vilken 

mån Kuhn verkligen kan sägas argumentera så tydligt för sociala processers avgörande roll som 

Rorty tycks mena. 
 

 

3.3 Konstruktivism, realism och begreppet sanning 
 

En av de teorier kring vetenskap och kunskap som framstår som betydelsefull att relatera till såväl 

Kuhn som Rorty, och som fått ett uppsving i kölvattnet av Kuhns paradigmteori är 

socialkonstruktivismen. Denna teori utgår ifrån tanken att all kunskap och alla kunskapsobjekt är 

socialt konstruerade (Liedman m.fl. 2008). Den centrala skillnaden mellan socialkonstruktivismen 

och Kants transcendentala idealism – vilken är en central referenspunkt då den ibland, om än långt 

ifrån av alla, kan kallas universell konstruktivism
18

 – är att subjekten för Kant utgörs av 

individuella subjekt (vilka alla upprättar sin värld på samma sätt), medan subjektets roll i 

socialkonstruktivismen har övertagits av någon form av ”överindividuell” enhet, såsom en kultur, 

ett vetenskapligt samfund eller en språkgemenskap. Socialkonstruktivismen kan ses som 

relativistisk till sin karaktär, eftersom inte bara våra begrepp konstrueras av ”kollektiva 

medvetandeaktiviteter” utan att detta även gäller fakta, d.v.s. strukturen hos den verklighet som 

                                                 
17

  Rorty säger mer precist: “As Kuhn argues in The Copernican Revolution, we did not decide on the basis of 

some telescopic observations or on the basis of anything else, that the earth was not the center of the universe, that 

macroscopic behavior could be explained on the basis of microstructural processes motion, and that prediction and 

control should be the main target for scientific theorizing. Rather, after a hundred years of inconclusive muddle, the 

Europeans found themselves speaking in a way which took these interlocked theses for granted.”  (Rorty 1989, s 22) 

 
18

  Kant är här endast en referenspunkt. Huruvida Kant kan ses som konstruktivist är en i många avseenden 

svårbestämd fråga, vilket t.ex. diskuteras mer utförligt i Bagnoli 2011)   
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våra uppfattningar och teorier handlar om. Som kommer att framgå förefaller Rorty att dela båda 

dessa utgångspunkter med konstruktivismen, medan Kuhns konstruktivism får betraktas som 

betydligt mer begränsad. 

     Kuhns teorier har senare kommit att användas inom utvecklingen av (social)konstruktivismen, 

om än i en mer samhällsvetenskaplig (snarare än filosofisk) kontext, där fokus ofta ligger på hur 

deltagare i förhandlingar bestämmer det accepterade resultatet eller betydelsen hos vetenskapen och 

dess experimentella verksamhet.
19

 En central aspekt bakom att Kuhn själv avvisade 

socialkonstruktivismen är att han avfärdade tanken att det i dessa ”förhandlingar” endast är 

intressen och maktrelationer bland deltagarna som räknas (Bird 2011). Kuhns egen ståndpunkt är 

att de primära orsakerna bakom en vetenskaplig utvecklingsepok kan hittas inom vetenskapen. 

Även om Kuhn argumenterade emot konstruktivismen, kan han även ibland – som framgick i 

avsnittet om inkommensurabilitet – ge intrycket av att han talar om en tydlig form av 

konstruktivism när han beskriver hur vetenskapens olika bilder bokstavligen ger upphov till 

existerande världar av olika slag (ibid.).  

     Socialkonstruktivismen kan, såsom en ny form av idealism, hitta understöd i den språkliga 

vändningen inom filosofin. En närliggande fråga som blivit central inom en samtida filosofisk 

diskussion (Bernstein 1983), som Kuhn och Rorty kan relateras till, är frågan om realism och 

idealism, eller realism och anti-realism. Realism brukar sägas förutsätta existensen av distinkta 

entiteter, d.v.s. entiteter som är verkliga och vars karaktär är bestämd oberoende av våra påståenden 

eller uppfattningar om dem; och detta är något som kan, men inte behöver, tänkas omfatta fysiska 

entiteter som inte är direkt tillgängliga för våra sinnen (Miller 2012). Kuhn beskrev i sin 

”Postscript” sin teori som explicit anti-realistisk, när han förnekade koherensen hos idén att teorier 

kan betraktas som mer eller mindre nära sanningen. Kuhn avvisade här idén om en 

överensstämmelse mellan en teoris ontologi och dess motsvarighet i verkligheten (Bird 2011): 
 

There is, I think, no theory-independent way to reconstruct phrases like "really there", the notion of a match 

between the ontology of a theory and its "real" counterpart in nature now seems to me illusive in principle 

(Kuhn 1962/70, Postscript, s 206). 

 

Kuhn kan kategoriseras som en anhängare av en koherentistisk teori om sanning, där värderingen 

av en teori ses som en intern process, inom ett koherent system. Samtidigt är det viktigt att notera 

att Kuhns koherentism inte ska tolkas som att man bör utgå ifrån vissa sanna satser, och därifrån 

skapa en korrekt intern överensstämmelse eller korrespondens - vad man kan kalla en stark 

                                                 
19

  Det bör nämnas att betoningen hos teorierna, även om de kan göra ontologiska uttalanden, snarare förefaller 

att ligga just på kontextualiseringen av kunskap, medan de inte alltid är lika utvecklade kring den verkliga betydelsen 

av att man kan förändra verklighetens struktur (Bohlin 2009). 
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uppfattning om koherens (även om det också bör understrykas att koherentismen generellt är ”anti-

fundamentistisk” till sin natur, eftersom det inte kan existera fundament utanför det koherenta 

systemet). I vilken mån Kuhn är rakt igenom anti-realist kan dock diskuteras. Många har 

konstaterat att Kuhn förefaller ge uttryck för någon form av realistiska ståndpunkter när han t.ex. 

beskriver att en förändring av ett paradigm medför att den vetenskapliga världen förändras 

alltmedan världen förblir oförändrad (Lilieqvist 2003, s 126): 

 

Though the world doesn't change with a change of paradigm, the scientist afterwards works in a different world 

(Kuhn 1962/70, s 121).  

 

Rorty är i sin tur mer genomgående kritisk i förhållande till den ortodoxa realismen, vilken utgör 

huvudpunkten i Rortys kritik av den traditionella filosofin och vetenskapsteorin. Till skillnad från 

Kuhn baserar Rorty även själv tydligt sina teorier i konstruktivistiska ståndpunkter, när han utgår 

ifrån tanken att människan i sitt skapande av kunskap aldrig är en passiv mottagare av verkligheten. 

Han skiljer sig här från den tidigare pragmatismens tankar om att människans uppfattningar 

visserligen springer ur människans behov och önskemål, men att människan samtidigt inte bara 

aktivt konstruerar, utan även är en receptiv, passiv mottagare av kunskap (Reitberger 2003, s 42) 

     Rorty ställer sig liksom Kuhn kritisk till påståenden om sinnets möjlighet att få direkt tillträde 

till tingen-i-sig-själva. Såsom många pragmatister är Rorty, men även Kuhn, istället anhängare till 

någon form av evolutionär förklaring till vetenskapens utveckling, och han beskriver sambanden 

mellan den Darwinistiska evolutionen och kunskapens evolution. Även om Kuhn ser risker i 

analogin mellan vetenskapens och organismernas utveckling kan drivas för långt säger han att: 

 

The process described [here] as the resolution of revolutions is the selection by conflict within the scientific 

community of the fittest way to practice future science (Kuhn 1962/70, s 172).  

 

Rorty skiljer sig här från Kuhn i att han tydligare utmejslar en alternativ filosofisk ”berättelse” 

(andra skulle använda ordet teori), som knyter Darwins evolutionära principer till språkfilosofi – en 

teori som här behöver förklaras något närmare, i avsikt att den blir begriplig. Genom Rortys 

berättelse etableras en genomgående naturalistisk ansats ifråga om vetenskap, objektivism och 

medvetande-kropp-problemet, och till frågan om sanningen och meningens natur. Språket fungerar 

som (ett anpassningsbart) verktyg för att hantera naturen och samhället, för att nå ett önskat, 

pragmatiskt mål. Bilden av verkligheten kan därmed hos Rorty inte frigöras från språket, eller göras 

oberoende av våra sinnen. 

     Rorty är som tidigare nämnts mån om att överge uppdelningen mellan naturvetenskap och 

humanvetenskap och detta gör Rorty med hjälp av fysikalism – tanken att allt består av fysiska 
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egenskaper, eller kan beskrivas i termer av fysiska egenskaper - och naturalism – att alla varelser 

agerar i enlighet med naturvetenskapens lagar. Rorty beskriver sin utgångspunkt (vad han kallar 

epistemologisk behaviorism) som “the claim that philosophy will have no more to offer than 

common sense (supplemented by biology, history, etc.) about knowledge and truth.” Rorty utgår 

härmed ifrån Quine – som med sin naturalism argumenterar för att vetenskapen inte kan ”grundas” i 

en särskild filosofi, som skulle utgöra en oberoende grundval för vetenskapen (även om han också 

tydligt avvisar Quines tydliga stöd för den moderna fysikens betydelse, som ett inslag av Quines 

”smak”, bland andra tillfälliga - kontingenta – smaker). Rorty argumenterar enligt följande: 

 

The wholehearted behaviorism, naturalism, and physicalism I have been commending in earlier chapters help 

us avoid the self-deception of thinking that we possess a deep, hidden, metaphysically significant nature which 

makes us "irreducibly" different from inkwells or atoms.  

 

Rorty kan dock inte anses vara naturalist i en ontologisk bemärkelse, utan istället endast i en 

metodologisk, och han är vad man kan kalla för en naturalistisk pragmatist, d.v.s. han hävdar att allt 

kan bli förklarat kausalt, men att kausala förklaringar endast är metodologiska redskap, vilka – i 

enlighet med pragmatismens utgångspunkt – ska behandlas med försiktighet. En ontologisk 

naturalist skulle istället ha hävdat (”eliminativt materialistiskt”) att vad som inte kan förklaras av 

naturvetenskapen inte existerar. Rorty hävdar istället (på ”fysikaliskt reduktionistiskt” manér) att 

fysikaliska förklaringar är beskrivningar, precis som mentala förklaringar. Det är utifrån denna 

grund Rorty drar slutsatsen att den beskrivningsoberoende verkligheten varken kan ses som mental 

eller materiell – en idé som blir till en nyckel för Rorty att lättare överbrygga den traditionella 

(natur-)vetenskapen och hermeneutiken.
20

                                                 
20

  Rortys lingvistiska pragmatism kan ses som en motsättning till hans naturalism, eftersom idealism kan ses 

som svåra att förena med uppfattningen att vi, som Rorty hävdar, endast är i kontakt med världen i kausala termer, d.v.s. 

att vi inte kan ge någon mening till begreppet att världen begränsar vårt val av vokabulär. Även om det inte finns plats 

att reda ut hur detta kan anses gå ihop med idealismen ska bara kort nämnas att Rortys utgångspunkter för  tanken om 

kausalitet och den naturalistiska pragmatismen förefaller vara att han vill ena natur- och humanvetenskaperna, och på 

samma gång ändå undvika anklagelser för skepticism och lingvistisk idealism. Att istället säga att det inte finns någon 

kausal relation skulle antingen leda till skepticism eller lingvistisk idealism – vilka hävdar att vi inget kan veta, 

alternativt, att det inte finns någon koppling mellan oss och verkligheten, samt till reduktionistisk fysikalism eller 

eliminativ materialism – vilka innebär att det kartesiska gapet bara kan överbryggas genom en utvidgning av det 

externa till det interna. Ingen av dessa tre ståndpunkter kan dock ses som acceptabla om syftet är just att ena vetenskap 

och konst (Danka 2011, s 115). 
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     För att få en tydligare bild av Rortys argumentation kan en jämförelse med Davidson vara till 

hjälp. Rorty skiljer sig från Davidson, som (med sin icke-reduktionistiska fysikalism) inte hävdar 

att allt är fysiskt, men att allt istället är beroende av det fysiska. Mentala egenskaper på högre nivå 

kan därmed existera, men dessa är beroende av fysiska egenskaper på mikronivå. Rorty å sin sida 

hävdar att ”fysiska egenskaper” och ”den mikro-strukturella nivån” båda bara är teoretiska 

antaganden, vilka är meningsfulla endast inom ramen för en beskrivning eller en vokabulär. Det 

som skiljer Davidsonska icke-reduktionister från Rorty är att Rorty inte hävdar att världen i sig är 

fysisk i något avseende. Fakta är för Rorty en del i att säga att något är sant, vilket ju endast innebär 

att man omfamnar ett påstående (Brandom 2000, s 161). Rorty förefaller inte förneka att begrepps-

oberoende fakta existerar, men däremot att vi alls kan ha möjlighet att identifiera dessa (och att vi 

därför ska behöva tala om hur världen verkligen är). Att förstå hur verkligen är i sig själv skulle 

innebära att man omfattar den lingvistiskt, eller att verkligheten – med Rortys ord – skulle kunna 

anpassa sig till våra normer och att vår vokabulär skulle s.a.s. tvinga världen att göra vad vi vill. 

     Ett kännetecknande drag för Rortys filosofi är att han i sin tydliga markering mot den etablerade 

filosofin och vetenskapsteorin väljer att inta den radikalt motsatta ståndpunkten. Från att, som 

många gör, avvisa tanken om att det finns något fullständigt givet, och att vi saknar sätt att komma 

utanför våra kognitiva scheman, för att matcha dem med något externt, väljer Rorty att inta en 

motsatt ståndpunkt till bilden av att kunskap är givet – nämligen tanken att kunskapen är 

fullständigt konstruerad. Som nämndes i inledningen är en inte ovanlig uppfattning idag, i och med 

utvecklingen av den moderna språkfilosofin, att språket ofta kan ses som avgörande för våra 

kunskapsförmågor. Rorty drar dock denna tanke vidare och menar att detta är allt som vi har att 

bygga vår kunskap på. Eftersom ingenting kan vara givet för kognitionen så är allt vi har kvar en i 

princip godtycklig eller spontan utveckling av språkspel. 

     En invändning här kan vara att det faktum att det att man, utifrån en pragmatisk ståndpunkt, kan 

anse att människan är fri att hantera verkligheten på det sätt man tycker ”passar”, inte betyder att 

man, som Rorty, måste inta den motsatta ståndpunkten att våra kunskaper ses som helt formade av 

språket. En minst lika rimlig slutsats skulle vara att vi visserligen rättfärdigar våra uppfattningar 

språkligt, inom det ”logiska rummet” av resonerande, men att uppfattningarna själva inte 

nödvändigtvis springer ur just dessa rättfärdigande praktiker. Många av våra perceptuella förmågor 

kan ju sägas springa ur ”verkligheten”, t.ex. ifråga om att känna igen ljud, smaker och bilder – men 

som ändå inte handlar om logiska skäl. 

     Ett sätt att betrakta Rortys argumentation är som ett implicit kantianskt sätt att se på saker, i 

tanken om en yttre, onåbar verklighet. En intressant implikation av Rortys argumentation är att den 

kantianska dikotomin mellan subjektet och verkligheten i praktiken framträder i en mycket stark 
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version hos Rorty (även om subjektet då själv ju anses grunda sig i praktiker, texter och vokabulär). 

Subjektet är ju för Rorty först programmerat med ett språk (precis som Kants programmering med 

kategorier), varefter vi exponeras mot en värld som ger oss våra uppfattningar, utifrån vår 

vokabulär (Reitberger 2003, s 77ff). Det som förefaller märkligt med Rortys form av pragmatism är 

att den har svårt att förklara varför vissa lingvistiska redskap kommer att bli bättre lämpade än 

andra – Rorty avvisar ju uttryckligen alla förklaringar om effektiviteten i ett språk som går ut på att 

det finns en koppling mellan språket och något annat.  

     En aspekt att ta upp kring Rortys relation till sanning, som tydligt avviker från Kuhns är Rortys 

idé om att sanning inte bara är beroende av hur vi använder språket, utan att sanning är identiskt 

med hur vi använder språket, hur vi använder ordet ”sann”. Rorty menar här – genom sin 

vidareutveckling av en del i Davidsons resonemang kring upplösningen av begreppsliga scheman 

och empiriskt innehåll – att sanning betyder att man bekräftar en mening. En invändning emot 

denna teori kan vara att även om man ser det som tveksamt att säga att det finns någon inneboende 

innebörd i språket, som naturen gett oss, kan det samtidigt vara rimligt att man i beskrivningen av 

betydelsen av något istället utgår ifrån vår vardagsbild av sanning. Detta innebär, för att ta två 

vanliga exempel, att även om det inte finns någon för vilken meningen ”snö är vit” är sann, så 

skulle det ändå vara fallet att snön är vit, eller att sanningen – t.ex. om ifall jag drack en kopp kaffe 

för tio minuter sedan - är oberoende av om jag tror att jag drack en kopp kaffe eller inte, och av om 

jag slår fast att jag hade en kopp kaffe eller inte.  

     Rorty menar att frågan om att stämma med totaliteten av erfarenheten, precis som begreppet om 

att stämma med fakta, inte bidrar med någonting mer förståeligt till det enkla begreppet av att vara 

sant; något som också medför att det inte finns någon mening i att diskutera frågan om realism och 

anti-realism, eftersom den förutsätter idén om uppfattningar som s.a.s. kan göras, eller visas vara, 

sanna. Satsen ”är sant” kan därmed hos Rorty – även om satsen är starkare betonad – ses som 

synonym med ”är fallet”, eller ”är så” etc.  

     Rorty menar att det inte finns något ”tredje” sätt att kombinera ihop bilden från utsidan, likt den 

beskrivande lingvisten på fältet har, med bilden från insidan:  

 

We still have beliefs, but they will be seen from the outside as the field linguist sees them (as causal interations 

with the environment) or from the inside as the pre-epistemological native sees them (as rules for action).  

 

Vi bör därmed inte se språket som en möjlighet att komma i kontakt med vissa delar av 

verkligheten. Inget filosofiskt intressant kan sägas om mening och referens, utan vad som blir kvar 

av språkfilosofin blir därmed bara lingvistik. Att det inte finns några teori-oberoende beskrivningar 

leder dock inte till att det skulle saknas teori-oberoende saker. Denna form av pragmatism medför 
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därmed att man avvisar tanken om att det finns två separata ”världar” som består av uppfattningar 

respektive andra icke-uppfattningar. Bara en sådan dualism kan enligt Rorty göra skepticism, och 

dess realistiska motsvarigheter, förståeliga.
21

 I användandet av Davidsons teorier om sanning kan 

Rorty även försvara sig mot relativism utifrån Davidsons förklaring till hur obestämbarheten i 

översättningar – mellan språk eller begreppssystem – inte kan leda till relativism, i någon 

fullständig bemärkelse. 

     Rorty menar samtidigt att det inte finns något skäl att hävda att utvecklingen av språkspelen som 

vi spelar skulle ha någonting speciellt att göra med hur världen i övrigt är beskaffad. En invändning 

mot denna syn är att det förefaller vara såväl rimligt som nyttigt att anta att en skillnad mellan 

verkligheten och våra begrepp; skälet till att vi diskuterar om vår kunskap utifrån begreppssystem 

och deras innehåll är väl just att vi råkar tro att det finns något som är sant. 

     Det förefaller närmast, vilket Magnus Reitberger påpekar i sin avhandling, som att Rorty i sin 

kritik av ”Myten om det givna” - d.v.s. idén om något absolut givet bortom vår vokabulär – istället 

är på väg att framställa en egen typ av ”myt”, nämligen den att bara vi håller oss inom vår egen 

vokabulär, eller sättet som vi gör saker på, så finns inga stora problem inom filosofin att bry oss 

om, utan att de stora problemen istället uppstår när vi försöker ta oss utanför vår vokabulär, d.v.s. 

när vi vill grunda, eller universalisera vokabulären i någonting externt (Reitberger 2003, s 46).  

     Efter denna genomgång av Rorty är det på sin plats att konstatera att Kuhn, även om han 

visserligen ställer sig skeptisk till innebörden i den traditionella användningen av begreppet 

”sanning”, vill avfärda pragmatismens syn på hur sanning endast blir beroende av den praktiska 

verkligheten. Kuhn delar därmed inte Rortys syn på att begreppet sanning ska göras helt relativt till 

hur vi använder språket. I artikeln Rationality and Theory Choice (1983) beskriver Kuhn istället sin 

skepsis till pragmatismen och hur han delar Humes ”klåda”, d.v.s. frågan om varför vetenskapen 

fungerar (ibid., s 569). Kuhn invänder här mot pragmatismen utifrån sin önskan om en förklaring av 

livsdugligheten hos språkspelet i sin helhet, som involverar induktion och som kan understödja de 

livsformer vi lever. Han beskriver hur han, när han förberedde artikeln i fråga, kunde konstatera att 

klådan kan vara inneboende i spelet, men avslutar artikeln med orden att han inte är redo för en 

sådan slutsats (ibid. s 570). Istället för att gå i riktning mot en mer relativistiskt orienterad 

                                                 
21  

Sättet som uppfattningar uppstår på hos Rorty är inte genom empiriska eller kausala relationer med världen, 

utan genom en logisk relation med andra uppfattningar i den logiska sfären av resonerande (av diskussioner och 

slutledningar, ”reasoning”). Detta implicerar dock att man kan göra en skarp uppdelning mellan empiriska 

beskrivningar (den kausala processen bakom en uppfattning) och huruvida ett påstående är rättfärdigat i den logiska 

sfären av slutledningar; något som i grund och botten implicerar att man kan separera skäl från fakta. Till skillnad från 

Quine menar Rorty (med stöd hos Sellars) att skillnaden mellan förklarande och rättfärdigande inte bara handlar om hur 

de hänger ihop i våra sammanlänkande nät av trossatser, utan att det är en kausal fråga hur en uppfattning uppstår, men 

inte hur den blir rättfärdigad – vilket istället är en lingvistisk fråga. Rorty menar vidare att oavsett vilken ontisk 

preferens man har – ifråga om Quine för den moderna fysiken – så måste detta bara vara en tillfällig (kontingent) 

preferens, d.v.s. en fråga om smak. Frågan är dock om inte Rortys preferens för Sellars distinktion i 

förklaring/rättfärdigande i så fall kan möta samma kritik.  



 

28 
 

pragmatisk ståndpunkt har Kuhn på olika sätt strävat efter att skriva in sig i den mer analytiskt 

orienterade språkfilosofin, samt att tydligt ta avstånd ifrån olika former av relativism, såsom t.ex. 

sociologins starka program – d.v.s. det program som utvecklades på 60-talet och kan ses som en 

tidig utveckling av den moderna konstruktivismen, och där man avvisar den naturalistiska 

vetenskapsmodellen och kräver andra förklaringsmodeller för den sociologiska vetenskapen (Bird 

2011). 

     Förutom den, i mina ögon, rimliga tanken att det enkelt formulerat kan ses som rimligt att skilja 

mellan verkligheten å ena sidan och våra begrepp å den andra, så kan det som en kort avslutande 

analys av främst Rortys kritik av realismen noteras att det – även utifrån en strikt pragmatisk 

utgångspunkt – kan vara viktigt att ställa sig frågan om det ändå inte bör vara både meningsfullt 

och möjligt att skapa hypoteser kring och teoretisera om det begreppsoberoende. Det skulle väl t.ex. 

kunna ses som meningsfullt att säga att giraffen i våra teorier om saker uppenbart är 

begreppsberoende – det är giraffen så som vi uppfattar den – och ändå hypotetisera kring att det 

finns verkliga begreppsoberoende giraffer? Det är härmed inte sagt att vi kan se på våra begrepp 

och teorier ”från sidan” och matcha dem med verkligheten, och att det finns något sätt att skilja ut 

vad vi för in i begrepp giraff, och vad verkligheten för in (Reitberger 2003). Men det behöver, med 

denna alternativa utgångspunkt, inte vara något fel med att hypotetisera om de begreppsoberoende 

girafferna - om det nu är användbart, och om det ger oss bättre teorier. 

     Medan Rorty framställer valet som stående mellan en objektivistisk vetenskapssyn och en 

relativt radikal relativistisk, visar Kuhn på möjligheten att i många frågor inta något av en 

mellanposition - även om bilden kompliceras av att han också kan vara mångtydig kring detta. 

Ibland kan Kuhns metaforer och retorik antyda att vi är fångna i ramverken hos våra teorier, våra 

förväntningar, våra tidigare erfarenheter, vårt språk; man kan därmed anklaga Kuhn för att fastna i 

vad Popper kallar ”myten om ramen” (Popper 1997). En variant av detta är att vi är så fångna i 

dessa ramverk att vi inte kan kommunicera med personer inom radikalt andra ramverk eller 

paradigm. Detta förefaller dock inte, som framgått i presentationen av Kuhn, att vara en rättvis 

beskrivning av Kuhn (Bernstein 1983, s 53f). Ett försvar från Kuhn mot Poppers anklagelse kan 

inte minst utgå ifrån Kuhns tankar om att det alltid finns någon överlappning mellan rivaliserande 

paradigm i ifråga om observationer, begrepp, standarder och problem, eftersom det utan en sådan 

överlappning inte skulle ges möjlighet till en rationell debatt och argumentation mellan företrädare 

för rivaliserande paradigm. Det Kuhn verkar vilja skilja ut i sitt tal om inkommensurabiliteten är en 

del av denna överlappning (ibid). Han försöker utrota den objektivistiska snedvridningen att vi bara 

kan göra denna överlappning förståelig om vi antar att det finns någonting permanent och bestämt 

som förblir detsamma i alla jämförelser mellan olika paradigm. Enligt Kuhn finns det inte heller 
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någon tillräcklig överlappning mellan problemen och måttstockarna (standards) inom varje 

paradigm för att man ska kunna rangordna två paradigm enligt samma skala av kriterier. Kuhn 

förnekar dock, liksom Rorty, att det finns ett tredje, helt neutralt språk, i vilket rivaliserande 

paradigmatiska teorier kan bli fullt uttryckta och som därför kan användas i en jämförelse punkt för 

punkt. 

   

 

3.4. Relativism hos Kuhn och Rorty 
 

Som framgått i tidigare avsnitt finns inslag hos såväl Kuhn som Rorty som indikerar en skepsis mot 

idén om vetenskaplig progression. Samtidigt kan Rorty och Kuhn invända emot att bli kallade 

relativister i vissa specifika avseenden. Innan en analys görs av Kuhn och Rortys relativism ges i 

detta avsnitt först en beskrivning av vad Kuhn och Rorty själva skrivit kring frågan om relativism. 

 

3.4.1 Kuhn om relativismen 

Kuhn kan bli anklagad för relativism mot bakgrund av att han ifrågasätter kumulativiteten i 

vetenskapen samt ställer sig skeptisk till att efterföljande teorier kommer allt närmare den 

ontologiska sanningen. I detta avseende avses därmed inte pussellösande och den konkreta 

förutsägelse som härleds från en teori utan istället just dess ontologi, d.v.s. matchningen mellan 

entiteter som vetenskapen postulerats inom ramen för sina teorier och vad som ”verkligen finns 

där”. Kuhn menar att begreppet om en motsvarighet mellan teorin och dess verkliga motsvarighet i 

grunden är illusorisk (Kuhn 1962/70, Postscript, s 206ff) 

      Kuhn beskriver hur han, utifrån bilden av att försvarare av olika teorier kan liknas vid 

medlemmar av olika språk-kultur-samhällen, har anklagats för att båda grupper kan ha rätt. Kuhn 

menar att detta kan kallas för relativism, men han invänder att bilden, när den överförs till 

vetenskapen, inte behöver leda till relativism: 
 

But applied to science it may not be, and it is in any case far from mere relativism in a respect that its critics 

have failed to see. Taken as a group or in groups, practitioners of the developed sciences are, I have argued, 

fundamentally puzzle-solvers. Though the values that they deploy at times of theory-choice derive from other 

aspects of their work as well, the demonstrated ability to set up and to solve puzzles presented by nature is, in 

case of value conflict, the dominant criterion for most members of a scientific group. Like any other value, 

puzzlesolving ability proves equivocal in application. Two men who share it may nevertheless differ in the 

judgments they draw from its use. But the behavior of a community which makes it preeminent will be very 

different from that of one which does not (Kuhn 1962/70, s 205). 
 

Som framgår menar Kuhn att även om de värden som utövare av de utvecklade vetenskaperna 

tillämpar vid teorival kan härledas även från andra aspekter av deras arbete så är, enligt Kuhn, 

förmågan att konstruera och lösa vetenskapliga problem sprungna ur naturen det dominerande 

kriteriet för de flesta medlemmar i en vetenskaplig grupp i fall av värderingskonflikter (ibid, s 205). 
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Kuhn menar även att det inte är svårt att se hur tidigare och senare teorier skiljer sig ifrån varandra, 

om man t.ex. utgår ifrån de vetenskapliga specialiteternas första ursprung i t.ex. primitiv 

naturfilosofi eller hantverk. Han menar att det vore lätt att ställa upp kriterier som får en 

utanförstående observatör att om och om igen skilja ut de tidigare från de senare teorierna. Han 

beskriver att han inte har något tvivel om att sådana listor kan upprättas, och att den vetenskapliga 

utvecklingen kan beskrivas som en irreversibel process, likt den biologiska. 

    Det förefaller även tydligt hos Kuhn att senare teorier både har ett större innehåll, och kan ta i 

beräknande det som fortfarande är värdefullt från den tidigare teorin (Bernstein 1983, s 83). Kuhn 

beskriver hur vår uppfattning är mer välgrundad idag, och att det har att göra med att vår totala 

världsbild är mer utvecklad, mer kritiskt granskad och testad, snarare än att vi tillämpar mer 

utvecklade kriterier för rationalitet. Kuhn utvecklar även denna syn i följande viktiga citat: 

 

Later scientific theories are better than earlier ones for solving puzzles in the often quite different environments 

to which they are applied. That is not a relativist’s position. (Kuhn 1962/1970, s 205) 

 

3.4.2 Rorty om relativismen 

Rortys filosofi har ofta, även från pragmatiskt orienterade filosofer, anklagats för att vara (alltför) 

relativistisk. I Rortys svar på denna kritik gör han först en uppdelning av relativismen i tre delar. 

Den första formen av relativism är att ”varje uppfattning är lika god som varje annan uppfattning”, 

en form som Rorty avvisar. Den andra formen av relativism, som Rorty delvis instämmer i, är att 

”’sann’ är en tvetydig term, som har lika många meningar som det finns procedurer för 

rättfärdigande” (Rorty 1989, s 42, min översättning). Rorty menar att termen sann - precis som de 

indexikala orden ”här”, ”där”, ”du” etc. – kan referera till olika saker, och här således till olika 

procedurer för rättfärdigande. 

     Den sista ståndpunkten är dock den som Rorty i första hand säger sig omfatta, samtidigt som han 

dock menar att den inte är relativistisk:   

 

There is nothing to be said about either truth or rationality apart from descriptions of the familiar procedures 

of justification which a given society – ours – uses in one or another area of inquiry’ (Rorty 1989, s 42).   
 

Rorty invänder dock samtidigt mot uppfattningen att pragmatism – såsom ofta görs – ses som en 

teori om sanning, där man utgår ifrån att ett påstående p är sant om varje person i ett samhälle 

omfamnar p. Rorty menar istället att pragmatism – i Rortys version – inte behöver ha någon teori 

om sanning. Den handlar istället om att intressera sig för praktiken av att använda ordet ”sann” - en 

praktik som inte skiljer sig från t.ex. vår praktik av att använda ordet ”tack”. (i Rorty 1991, kapitlet 

”Solidarity or Objectivity”). Som tidigare konstaterats behöver dock en pragmatist inte omfatta 
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denna typ av sanningsbegrepp, utan kan, som t.ex. Peirce och andra av Rortys pragmatiska 

föregångare argumenterat för, se det som meningsfullt att tala om att nå kunskap om en yttre icke-

konstruerad verklighet (Reitberger 2003). 

     Rorty ställer sig även skeptisk till ytterligare en form av relativism, nämligen den som ibland 

kallas semantisk relativism, vilken, enligt Rorty, innebär att inkommensurabilitet mellan olika 

kulturer och språk antas vara ett betydelsefullt och oundvikligt problem (en aning mer preciserad 

definition av semantisk relativism är att yttranden inte är sanna i sig själva, men kan vara sanna 

relativt vissa tolkningar och falska relativt andra (Liedman m.fl. 2008, s 198)).  

 

 

3.4.3 Analys av Kuhn och Rortys relativism 
 

Det kan först konstateras att varken Kuhn eller Rorty bör ses som relativister i betydelsen att de 

menar att sanningsvärdet hos våra föreställningar är beroende av vår kulturmiljö, även kallat 

ontologisk relativism (Bergström 1998). Rorty beskriver, vilket framgått tidigare, hur han anser att 

vad som är sant, gott eller rätt inte är relativt till någon speciell form av kulturmiljö. Detta förefaller 

även gälla för Kuhn. Det är visserligen uppenbart att Kuhn varit tvetydig på detta område – med 

formuleringar som antyder att själva ”världen” skulle förändras efter vetenskapliga revolutioner – 

men samtidigt förefaller det rimligt att anse att Kuhn inte avser någon form av ontologisk 

förändring av världen (Bernstein 1983). 

      Såväl Kuhn som Rorty delar dock uppfattningen att rationaliteten hos våra föreställningar är 

relativ i förhållande till vår kulturmiljö eller existerande paradigm, vilket Bergström benämner 

epistemologisk relativism (Bergström 1998). Kuhn ser visserligen å ena sidan hur den vetenskapliga 

utvecklingen mellan olika paradigm ofta är framåtskridande, där man använder över-

paradigmatiska kriterier och där utvecklingen inom ett normalvetenskapligt paradigm är kumulativ, 

genom att paradigmet ständigt förfinas, och där utvecklingen mot större förändringar kan drivas 

framåt utifrån upptäckandet av anomalier. Det kan inte vara tillräckligt för att någon ska betecknas 

som epistemisk relativist att man, som Kuhn och Rorty gör, anser att det saknas (icke-triviala) 

påstående som är immuna mot kritik, men det bör inte heller räcka med att man anser att fakta alltid 

är tydligt teoribemängda och att vi därmed inte kan nå någon absolut och fast grund för 

vetenskapen; detta är idag en alltmer etablerad uppfattning även inom vetenskapens och 

kunskapens starkaste företrädare, alltsedan bl.a. Poppers vetenskapsteoretiska gärning,
22

 Däremot 

                                                 
22

  Popper har t.ex. gjort en liknelse vid hur man med hjälp av vetenskapen kan slå ned pålar allt djupare i den 

dyiga marken för att åtminstone tillfälligt upprätthålla en stabil grund; se Popper (1987) The Logic of Scientific 

Discovery, s. 111. 
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kan Kuhn tydligt beskrivas som en epistemologisk relativist genom sin betoning av 

inkommensurabiliteten mellan olika uppfattningar och att frågan om vetenskapens utveckling i 

grunden är sociologisk, vilken han tar som intäkt för att det inte finns ett rationellt sätt att bestämma 

sig för en vetenskaplig teori. Visserligen betonar Kuhn förekomsten av anomalier – vilka förefaller 

att bidra till att vetenskapen förändras - men det finns samtidigt inga kriterier i Kuhns modell för att 

avgöra när dessa anomalier ska inkorporeras i det etablerade paradigmet och när de leder till 

förändring av paradigmet. Samtidigt som Kuhn hävdar att psykologiska och sociologiska faktorer 

inte är det enda som avgör de stora dragen i vetenskapens utveckling så hävdar han även att dessa 

faktorer är avgörande för de teorival som sker i den extraordinära perioden (av konflikt mellan 

paradigm). Snarare än att liknas vid rationella beslut kan det skifte som sker jämföras med en 

religiös omvändelse, en politisk revolution, och ett momentant gestaltskifte. Även om Kuhn själv 

inte anser sig vara relativist, får man alltså se det som att detta ändå är fallet i åtminstone en mer 

begränsad mening, genom sin tydliga argumentation för att vad som räknas som en gåta och lösning 

är helt paradigmberoende, samt inte minst genom att han förnekar att vetenskapen kan vägledas av 

rationella kriterier, och att det istället främst verkar gå att tillämpa rationella kriterier för att i 

efterhand rekonstruera framsteg inom vetenskapen. 

     Att Kuhn intar en anti-realistisk ståndpunkt kan också ses som en anledning till att han kan 

uppfattas som epistemologisk relativist. Kuhn menar att det visserligen kanske finns något sätt att 

rädda begreppet ”sanning” vad gäller applicerandet av hela vetenskapliga teorier, men att idén att 

vetenskapen skulle röra sig närmare och närmare sanningen inte är hållbar: 

 

Apparently generalizations like that refer not to the puzzle-solutions and the concrete predictions derived from a 

theory but rather to its ontology, to the match, that is, between the entities with which the theory populates nature 

and what is “really there.” Perhaps there is some other way of salvaging the notion of ‘truth’ for application to 

whole theories, but this one will not do. There is, I think, no theory-independent way to reconstruct phrases like 

‘really there’; the notion of a match between the ontology of a theory and its “real” counterpart in nature now 

seems to me illusive in principle. 
    

I den typ av relativism som jag främst undersöker i denna uppsats bör dock snarare anti-

fundamentismen, anti-objektivismen vara en mer central komponent än den metafysiska anti-

realismen. Den senare – ibland ifrågasatta – formen av ”relativism” är ju en ståndpunkt som ju även 

Kant kan sägas omfatta, genom sitt försök att finna ett permanent, ahistorisk schema i vilket 

kunskapen kan grundas (Bernstein 1983, s 8f). 

     Om Kuhn hade ingått i ett samtal med Rorty skulle han – utifrån bl.a. sin tveksamhet till 

pragmatismen och konstruktivismen - med all sannolikhet avvisa tanken om att begreppet sanning 

inom vetenskapen endast kan hänföras till det som är nyttigt eller uppnår gillande, samt även 

ifrågasätta Rortys skepsis till existensen av fakta och att Rorty lyfter fram betydelsen av 

tolkningens och konstens roll, på bekostnad av teorins och argumentets. För Rorty är istället den 
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epistemologiska relativismen ett genomgående inslag, genom att rättfärdigande av ett påstående och 

”sanning” för Rorty ses som något som är helt relativt till en kulturell-språklig kontext. Rortys syn 

på vetenskapen utgår ifrån att vetenskapen snarast undantagslöst formas av dess sociala omgivning, 

utifrån de behov som finns i samhället, och att – eftersom vår kunskap i Rortys konstruktivistiska 

vetenskapssyn skapas av vårt språk – vetenskapens förändringar därigenom snarast tar sin 

utgångspunkt i att sociala faktorer och att vårt språkbruk förändras.  

     Den enda grunden här är ömsesidiga tillfälliga (kontingenta) startpunkter, och de flytande 

konversationer i vilka vi deltar. Rorty ifrågasätter idén om vetenskapens utveckling, och ser det 

istället som fullt möjligt att gå tillbaka till tidigare vetenskapliga teorier. Ett exempel på detta som 

Rorty ger är att han inte vill stänga dörren för möjligheten att den tidigare teorin om ämnet 

flogiston – en teori som gick ut på att vad som sker vid förbränning är att ett särskilt ämne, kallat 

flogiston, avlägsnas – i framtiden åter skulle kunna ersätta dess efterföljande teori (om att 

förbränning sker med hjälp av gasen syre). 

     Rortys utgångspunkter har ibland beskrivits som nihilistiska, mot bakgrund av att han (likt 

nihilisten) tycks mena att ingenting är moraliskt fel eller att det moraliskt felaktiga endast är en 

mänsklig konstruktion (Gowans 2012). Som framgått anser Rorty inte att våra påståenden kan vara 

sanna eller falska i någon starkare mening - dvs. att våra påståenden i någon utsträckning skulle 

representera verkligheten - utan anser istället att det enda meningsfulla perspektivet är att se 

sanning och kunskap som något som motiveras av våra syften, intressen, d.v.s. av olika diskursiva 

praktiker. 

     Rorty menar – i sitt försvar mot den kritik om utpräglad relativism som han mött - att man bör 

överge den definition av rationalitet som leder till slutsatsen att hans filosofi är relativistisk, och att 

man istället bör omfamna tanken att vi inte har någon rationalitet som vare sig överskrider eller 

grundar de normer som liberaler använder för att definiera t.ex. en öppensinnig, reflekterande 

diskussion. En vanlig ståndpunkt kring relativism är att man anser ”hårda fakta” inom 

naturvetenskapen som objektivt sanna, medan moraliska värden däremot skulle vara relativa. 

Denna uppdelning har dock ifrågasatts inom delar av den moderna språkfilosofin, vilken samtidigt 

medfört att någon form av motstånd mot moralrelativistiska eller nihilistiska föreställningar – om 

att moraliska uppfattningar saknar all form av sanningsvärde – ändå kunnat etableras bland 

pragmatiska filosofer (såsom hos t.ex. Hilary Putnam och Susann Haack, vilka riktat kritik mot 

Rorty på detta område (Ramberg 2000)). Rorty motsätter sig dock denna nya form av ”objektivism 

genom språket”, och menar ifråga om moralen att det trots allt bör kunna vara gott nog att det finns 

vissa gemensamma normer som genom den sociala utveckling som han eftersträvar kan omfatta 

alla samhällen (t.ex. utifrån mänskliga rättigheter). Även om man inte med säkerhet kan fastställa 



 

34 
 

exakt hur sådana värderingar ser ut menar Rorty att övertalning kan uppnås – även mellan två eller 

flera fundamentalt skilda synsätt – utifrån konkreta jämförelser av specifika alternativ, och utifrån 

genomarbetade beskrivningar och återbeskrivningar av de sorters liv som olika handlingar och 

praxis leder till. Det förefaller dock, i mina ögon, vara tveksamt i vilken mån detta räddar honom 

ifrån anklagelser om nihilism, och därmed ifrån svårigheten att t.ex. konstatera att hans ideal i 

grunden är mer moraliskt acceptabla än nazism. 

     Ett exempel som visar på skillnaden mellan Kuhn och Rortys filosofiska ”grundande” av 

vetenskapen är när Rorty (1989) frågar sig: Kan vi säga att kardinal Bellarmines argument emot den 

Kopernikanska teorin var ovetenskapliga eller ologiska? Rorty menar att Kuhn inte har gett ett 

explicit svar på denna fråga, medan hans eget svar är negativt. För Rorty framstår det som en 

historisk tillfällighet att vi nu bedömer Bellarmines argument som bristfälliga, något som får 

bedömas som tydligt relativistiskt. En invändning mot Rortys relativism från en mer etablerad 

vetenskapsteoretisk ståndpunkt är att även om vad som bedöms vara goda skäl senare kommer att 

förändras så behöver inte det enbart vara en fråga om retorik, eller att godtyckligt stödja en 

uppsättning av värden, framför en annan – vilket Rorty tycks hävda. Även om Rorty kan sägas ha 

rätt i att kunskapsteoretikern eller filosofen inte kan upptäcka kriterier för rationalitet som 

otvetydigt säger vad som är rationellt så är det ett stort steg till att slå fast existensen av rent 

godtycke, vilket Rorty ofta verkar göra. I bakgrunden döljer sig – som Bernstein (1983) konstaterat 

- den falska dikotomin mellan antingen permanenta kriterier för rationalitet (en form av 

objektivism) eller godtyckligt accepterande av en uppsättning kriterier eller praxis framför en annan 

(en form av relativism). Att hävda sannolikheten att det i framtiden kommer att ske modifieringar 

av kriterierna, orsakerna och den praxis som vetenskapen tillämpar behöver inte leda till 

epistemologisk skepticism, utan bara till en realisering av mänsklig ofullkomlighet (”fallibilism”) 

och en begränsning hos den mänskliga rationaliteten. Att vi inte når slutgiltiga svar betyder inte att 

vi totalt har misstagit oss – en rädsla som skepticismen kan sägas utgå appellera till. 

     Även Kuhn kan anklagas för att hävda att vetenskapen är irrationell, och därmed för relativism i 

åtminstone en begränsad form. När man drar en sådan tydlig slutsats behöver man dock, enligt min 

mening, förbise att Kuhns teorier inte kan sägas ha riktat in sig på att underminera vetenskapen, 

utan istället bidragit till att visa hur vi delvis behöver transformera bilden av såväl vetenskapen som 

av begreppet rationalitet.  
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4. Avslutning 
 

En huvudfråga i denna uppsats har särskilt varit frågan om inkommensurabilitet
23

 – en av de mer 

centrala aspekterna av Kuhns vetenskapsteori. Det kan konstateras att Kuhn menar att inte minst 

den semantiska inkommensurabiliteten är en inbyggd svårighet för vetenskapens framsteg. Rorty å 

sin sida instämmer med Kuhn i svårigheterna kring att kunna enas om gemensamma mått inom 

vetenskapen, samt svårigheterna i att man tenderar att betrakta världen utifrån sina egna 

erfarenheter och perspektiv, men framhåller att problemet med svårigheter i översättningar inte är 

allvarligt; detta mot bakgrund av att man i vetenskapen inte bör sträva efter att besvara frågan om 

hur säker kunskap kan nås. Rortys krav är istället att det räcker att man lär sig av ”konversationen” 

– d.v.s. de samtal och diskussioner som vetenskapen eller andra verksamheter ingår i. 

     En idag vanlig ståndpunkt om utvecklingen inom naturvetenskapen (och kanske numera även 

om delar av samhällsvetenskapen, såsom nationalekonomin), är att historiska exempel visar att 

forskare i normala fall (d.v.s. i den normala vetenskapen) tenderar att ta stora delar av 

utgångspunkterna för forskningen för given; något som Kuhn också visar är en viktig utgångspunkt 

för forskares hängivenhet och möjlighet att tilldelas nya uppgifter (”puzzles”). Att som forskare 

verka inom olika vetenskapliga paradigm, eller bara inom olika skolor eller riktningar, förefaller 

enligt dessa iakttagelser inte sällan kunna ge upphov till konfliktsituationer, snarare än uppfattas 

som något som gör att konflikter löses. En invändning mot Kuhns beskrivning av 

inkommensurabiliteten, som däremot i mina ögon framstår som rimlig är att hans beskrivning av 

revolutioner endast kan tillämpas på ett fåtal teoriers förändringar, och särskilt på större 

teoriförändringar inom fysiken, och att den vetenskapliga utvecklingen istället sker i mindre språng. 

En annan vanlig invändning mot Kuhns inkommensurabilitetsteori är att det kan vara svårt att helt 

förstå vari inkommensurabiliteten består och hur omfattande den är (vilken t.ex. framförs av 

Chalmers 1999). Flera av dessa oklarheter förefaller dock vara något som Kuhn hanterar och reda 

ut tydligare efter att The Structure of Scientific Revolutions gavs ut (Kuhn 1977, 1983), vilket dock 

inte innebär att jag anser att Kuhns mer radikala bilder av inkommensurabilitet bör vara korrekta. 

     Kuhn och Rorty skiljer sig tydligt åt, som framgick av bakgrundsavsnittet, i att Kuhn gör 

anspråk på att i grunden vara deskriptiv i sin ansats till vetenskapen, medan Rorty är mer 

intresserad av att föreskriva hur vetenskapen kan utformas för att gagna samhället, bl.a. genom att 

                                                 
23

  Många har upplevt problemet med inkommensurabilitet som komplext, däribland den andre framstående 

vetenskapsteoretiker som utgått från begreppet, Feyerabend, som konstaterar att de som ger sig in i 

inkommensurabilitetens sump kommer ut med slam på huvudet. (”Offenbar kommt jeder, der sich in den Sumpf des 

Inkommensurabilitätsproblems begibt, mit Schlamm auf dem Kopf wieder zurück“.) (Hoyningen-Huene 2002, s 64) 
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främja nyskapande, öppenhet, tolerans och demokrati, snarare än dess klassiska konkurrens och 

sökande efter det sanna. Samtidigt vägleds även Kuhn av vissa viktiga normativa 

ställningstaganden, nämligen i hans tankar om det inte bara nödvändiga utan även positiva i att 

man, för att åstadkomma normalvetenskapens förfining av den inom-paradigmatiska kunskapen, 

undviker att ifrågasätta paradigmets grundvalar (Lilieqvist 2003). 

     Vad gäller de båda författarnas inslag av relativism finns tydliga skillnader dem emellan. Kuhn 

menar, till skillnad från Rorty, att vetenskapen delar vissa kriterier – oberoende av kultur och tid – 

samt att den generellt rör sig framåt; detta mot bakgrund av att han inte har tvivel på att vi så 

småningom kommer att kunna konstruera listor med kriterier som gör att vi allt som oftast, i 

efterhand, kan skilja tidigare från senare vetenskaper. De kriterier som kan vägleda vetenskapen 

tenderar var och en att kunna uppfattas som oprecisa, samtidigt som oenighet kan finnas om hur 

dessa kriterier ska viktas mot varandra, såväl som kring vilka egenskaper hos en teori som möter 

dessa kriterier (handlar det t.ex. om teorins ontologiska anspråk eller dess matematiska formel när 

man t.ex. utvärderar enkelhet?). Kuhn menar dock att dessa kriterier över tid och tillsammans kan 

leda till någon form av rationell lösning, där Kuhn beskriver vetenskapen som bedömande – och 

t.ex. kan jämföras med diskussioner om i vilken mån ett konstnärligt verk är ett ”rent 

beställningsverk” - snarare än att handla om smak; vilket Rorty uttryckligen utgår ifrån är 

vetenskapens utgångspunkt. Kuhn avvisar dock tanken om att vetenskapens verksamhet kan bli 

uttryckligen formulerad i en serie av påståenden. Kuhn argumenterar därmed för att den tysta 

kunskapen hos vetenskapsmannen kan vara viktigare för hur det vetenskapliga arbetet utförs i 

praktiken; d.v.s. den handlar inte om att man följer regler utan att genom överföring av tyst kunskap 

vet när och hur man sätter regler och principer i spel, och när man inte gör det. Kuhn utgår inte 

ifrån rationalitet i termer av att kunna bevisa påståenden, men i termer av att man t.ex. inte begår 

misstag, eller är ovetenskaplig och irrationell. Kuhn är fortfarande rotad i naturvetenskapens 

utgångspunkter, med beskrivning av kausala processer utifrån logiska principer. Det förefaller 

därmed snarare än en negativ värdering av rationaliteten istället vara den grad av säkerhet (bevis) 

som rationaliteten kan uppnå som Kuhn ifrågasätter; där Kuhn kategoriserar subjektiviteten som 

förekommer vid teorival så som bedömande – i likhet med bedömningen av om ett konstnärligt 

verk är ett ”rent beställningsverk” - medan en subjektivitet som handlar om smak är av betydligt 

mer relativ karaktär (Kuhn 1977). 

     Rorty å sin sida är snäppet mer normativ i sin argumentation för en mer hermeneutiskt 

orienterad vetenskap, där argumentets roll – vilket vanligen är konservativt – ersätts av en 

vetenskap där kreativitet och skapandet av intressanta idéer står i centrum, och där det centrala är 

att man, utifrån att man är medveten om sin etnocentrism, kan föra ett samtal med andra.  
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     Förutom att Kuhn beskrivits som relativist utifrån de, i mina ögon mer rimliga, aspekterna – att 

Kuhn betonar hur vetenskapen är intrinsikalt sociologisk, att teorival inte lyder under tydligt 

rationella kriterier samt hans betoning av att två paradigm ofta inte är jämförbara i olika avseenden 

(kommensurabla) har Kuhn även beskrivits som relativist utifrån en utgångspunkt som jag bedömer 

som mindre rimlig: ifråga om hur Kuhn argumenterat för att vetenskapsmännen befinner sig ”olika 

världar”. Denna senare ståndpunkt förefaller Kuhn modifiera, genom beskrivningar i termer av att 

”världen” inte har förändrats, utan snarare att det tycks så. Kuhn kan dock tydligt ses gå emot Rorty 

i sin betoning av att psykologiska och sociologiska förklaringar inte kan vara den helt dominerande 

grunden för att förklara varför vetenskapen varit så framgångsrik ifråga om att göra förutsägelser.  

Det kan tyckas märkligt att Rorty inte går med på att kalla sig relativist – mot bakgrund av hans syn 

på hur senare kunskap inte anses bättre än tidigare, samt på sin kritik av möjligheten till rationalitet 

inom vetenskapen - men ett skäl till detta kan sannolikt vara att relativismen är för nära knuten till 

gamla sätt att se på filosofin. Ett annat skäl kan vara att Rorty anser att vi verkligen innerligt bör 

kämpa för vår gemenskaps grundläggande värden och att han långtifrån omfattar någon 

fundamental toleransprincip – enligt vilken man anser att varje värde är lika gott som ett annat. 

     Även om den s.k. postmodernistiska vetenskapsteorin – som Rorty varit en både villig och 

motvillig företrädare för - har fått en försvagad ställning i debatten under senare år (Holmqvist 

2012), så är däremot Kuhns mer modesta relativism ännu ofta omhuldad inom 

humanvetenskaperna. Pragmatismen, som Rorty utgår ifrån men också radikaliserar, har dock 

samtidigt under 1900-talets andra hälft kommit att få ett stort genomslag inom filosofin, genom inte 

minst Quines kritik mot empirismens två dogmer, d.v.s. dogmen om en fundamental skillnad mellan 

syntetiska och analytiska satser, samt dogmen om reduktionismen (Bird 2011). Genom denna 

förändring har gränsen mellan spekulativ metafysik och naturvetenskap blivit svårare att 

upprätthålla – vilket också Rorty framhåller i sin kritik av Kuhn - samtidigt som det ofta skett ett 

närmande till pragmatismen, med dess fokus på satsers användbarhet. Även om pragmatismen 

vunnit mark är det ändå vanligt, utifrån problemen med en relativistisk moral och en relativistisk 

kunskapssyn, att se ett avståndstagande från den typ av mer renodlad pragmatism som Rorty 

förespråkar, där betydelsen hos termen ”sanning” inte ges någon innebörd utöver hur vi använder 

termen. Kuhn, som kan sägas ha berett vägen för olika former av relativism och just därigenom 

antagligen ökat medvetenheten och utrymmet inom vetenskapen även för den språkfilosofiska 

pragmatismen, väljer att inte omfamna pragmatismen, och ännu mindre den typ av mer långtgående 

kunskapsteoretisk pragmatism som bl.a. Rorty förespråkat.  

     Avslutningsvis i denna uppsats kan det vara på sin plats att diskutera vilka normativa 

implikationer Rortys och Kuhns kunskapsteoretiska ståndpunkter kan få.  
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     En relevant implikation av Kuhns teorier, och en invändning mot de på sina håll närmast 

slentrianmässiga tillämpningarna av Kuhns teorier för naturvetenskapernas utveckling på bl.a. 

samhällsvetenskapens områden är att man hellre från praktiska exempel borde söka kartlägga hur 

t.ex. samhällsvetenskapen verkligen har eller inte har kunnat förklara och förstå processer som ägt 

rum (vare sig det gäller exempelvis ökad misstro för institutioner, skatters betydelse för ekonomin 

eller orsaker till exkludering.) 

     Frågan om hur man ska bedöma önskvärdheten i en långtgående relativism, i främst Rortys 

form, är för mig i mångt och mycket en fråga om hur en sådan syn påverkar samhället. En viktig 

förutsättning för utveckling inom samhällsvetenskaperna är – vilket också är en av Rortys poänger - 

att man tillåter anställda inom akademin att lägga fokus på processer som inte är tydligt 

kvantifierbara utan mer kvalitativa till sin natur. Den utveckling som skett fram tills idag, genom 

den s.k. språkliga vändningen, kan sägas ha medfört att det har blivit möjligt för dessa vetenskaper 

att innehålla mer kvalitativa studier av människors upplevelser och erfarenheter, med ofta mindre 

anspråk på att generalisera. En annan effekt av en ökad relativism bör vara att vetenskaperna blivit 

mer politiserade, vilket riskerar att innebära att undersökningar bitvis kan syfta till att i praktiken 

endast ge exempel på forskarens redan bestämda värderingar, och med fördelen att det blivit mindre 

kutym att forskaren under förment objektiva beskrivningar kunnat pådyvla läsaren sina åsikter. 

     Rortys kunskapsteori kan även kritiseras utifrån dess utgångspunkt att vetenskapen bör få 

mindre utrymme i samhället, och dess argumentation för en vetenskapsman som är icke-

konkurrensorienterad och inte har makt som överordnat mål, utan strävar efter gemenskap och en 

ökad öppenhet (Rorty 1991, s 2, 46ff). Samtidigt som Rorty ser den traditionella vetenskapens 

intresse för att kunna kontrollera och förutsäga som mindre intressant, vill han inte att vetenskapen 

helt lägger sina förklarande ansatser åt sidan, och han lägger – vilket kan verka paradoxalt –  

mycket tid på att utreda exakt vari god vetenskap består (Rorty 1991, del 1). Samtidigt utgår dock 

Rorty ifrån att anspråken på rationalitet i mycket leder till problem, och att konflikter genom 

historien i mycket präglats just av tankar om att den egna gruppen innehar absolut kunskap. 

     En minst lika rimlig slutsats är dock att Rortys syn på vetenskapen skulle innebära en oönskad 

försvagning av traditionella värden kring kunskapens betydelse och därmed kanske snarare riskera 

att öka intoleransen i samhället. Att man, som de flesta vetenskapsteoretiker, vill göra en 

metodologisk skillnad mellan vetenskapliga diskussioner och diskussioner på övriga områden ger 

visserligen, som Rorty understryker, vetenskapen en starkare position, men det är tveksamt om 

övriga områden – såsom litteraturen – verkligen stärks av den svagare ställning som vetenskapen 

ges hos Rorty. 
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     En allvarlig negativ konsekvens av ett omfamnande av Rortys idéer torde rimligen vara att 

många forskare får svårare att verkligen fortsätta att intressera sig för forskning. Den vetenskapliga 

akademin är den institution i Sverige idag som har högst förtroende (Holmberg och Weibull 2009), 

och kravet på vetenskapligt förankrat resonerande, och en vetenskap som lägger begränsningar och 

skapar ramar – d.v.s. just den tanke som Rorty kritiserar – kan tänkas leda till just den typ av 

debatter som allra mest gynnar samhällets utveckling. 

     Kan man då även se Kuhns mer relativistiska drag som för långtgående? Om man först bara ser 

till rimligheten i Kuhns förklaring av vetenskapens utveckling framgår att teorin om historiens och 

psykologins roll för vetenskapen i grunden har flera poänger kring inte minst fysikens utveckling, 

med dess utveckling i språng efter långa perioder av förfining av paradigm, och där efter språnget 

inte bara påståenden förändras utan det även sker en ändring av såväl det slags entiteter som antas 

bilda världen som det slags problem som räknas och de belägg och förklaringssätt som bedöms 

lämpliga. Samtidigt förefaller svagheterna i teorin, nämligen med att förklara vari 

inkommensurabiliteten består samt att förklara de mindre, stegvisa förändringar som skett inom 

vetenskapen, inte helt ha avhjälpts av att Kuhn korrigerat sina ursprungliga beskrivningar så att 

vetenskapliga paradigm inte sades inneha samma omfattande storlek, samt sin svårtydbara tanke 

om att man mellan olika vetenskapliga paradigm kan sägas leva i olika världar med oöversättbara 

termer. Det är inte helt lätt att få ihop Kuhns tanke om att vetenskapen så tydligt rör sig framåt med 

hans många formuleringar i termer av att vetenskapens väsen är ”intrinsikalt sociologiskt”. Kuhn 

kan samtidigt på ett positivt sätt sägas ge viktiga ingredienser till en öppenhet för de tolkningsramar 

och sociala processer som omger vetenskapens utveckling. Samtidigt ser jag det inte som helt 

uteslutet, utifrån min syn på vetenskapens viktiga roll, att man även behöver ha en medvetenhet om 

vikten av t.ex. Poppers vetenskapsteoretiska utgångspunkter – i den mån man då tydligt lyfter fram 

Poppers tankar om att inte hela teorier behöver kunna falsifieras samt hans betoning av 

forskningens teoriberoende och forskarens förförståelse – för att motverka inslag av en alltför 

långtgående relativism. Rortys kritik mot argumentens roll i vetenskapen ser jag som alltför 

långtgående, och jag ser Habermas kritik mot detta, här beskriven av Rorty själv, som rimlig: 

[Habermas] wants there to be argumentative practices, conducted within "expert cultures", which cannot 

be overturned by exciting, romantic disclosures of new worlds. He is more afraid of the sort of "romantic" 

overthrow of established institutions exemplified by Hitler and Mao than of the suffocating effect of what 

Dewey called "the crust of convention" (Rorty 1989, s 66) 

 

Vi behöver därmed enligt min mening snarare än att vara mindre oroliga för experternas 

övertagande – med t.ex. Foucaults rädsla för experters användande av bio-vetenskapen eller Rortys 

oro för att vetenskapen tränger undan andra samhällsförbättrande aktiviteter – och mer oroliga för 

att vetenskapens position försvagas. 
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